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2015 is een overgangsperiode voor ons Gewest. Op heel wat bevoegdheidsdomeinen en met name 
inzake preventie en veiligheid houdt de uitvoering van de VIde Staatshervorming een grondige 
herwaardering in van de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Preventie en veiligheid zijn voortaan gewestelijke bevoegdheden en stellen het Gewest voor heel 
wat nieuwe uitdagingen. Daarom richt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel een nieuwe 
instelling op, “Brussel Preventie & Veiligheid”, die moet uitgroeien tot een referentiecentrum voor  
het ondersteunen, promoten en versterken van initiatieven van gewestelijke instanties en 
plaatselijke besturen.
 
De hoeksteen van deze nieuwe instelling, het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
(BOPV), zal meer personeel krijgen om beter te kunnen inspelen op de vragen die het krijgt.
 
Een van de belangrijke bevoegdheden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt toegewezen is 
het “coördineren van het veiligheidsbeleid en in dat verband de criminaliteit observeren en registeren”. 
Deze opdracht is essentieel en zal een duidelijker beeld geven van de fenomenen van wangedrag en 
criminaliteit in ons Gewest.
 
In die context vormt dit verslag een “eerste beeld” dat stoelt op algemene gegevens over bepaalde feiten 
in ons Gewest, zowel vanuit demografisch en sociaaleconomisch oogpunt als vanuit het oogpunt van 
de grote tendensen die verband houden met onveiligheid, criminaliteit en vanzelfsprekend ook met 
overheidsmaatregelen om daar iets aan te doen. 
 
Daarom ben ik zeer verheugd over deze eerste diagnose, die beschouwd kan worden als een eerste 
aanzet tot het opbouwen van expertise ter ondersteuning van het preventie- en veiligheidsbeleid 
waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is.
 
De publicatie van dit verslag spoort natuurlijk met de algemene opdracht van het Observatorium en 
probeert bij te dragen tot een beter inzicht in de problematieken en uitdagingen die met deze thema’s 
verband houden.
 

Voorwoord van de Minister-President  
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De analyses en onderzoeken van het Observatorium moeten niet enkel de kennis over onveiligheids-  
of criminaliteitsfenomenen vergroten maar ook zorgen voor een snelle aanpassing en bijsturing van het 
gewestelijke en plaatselijke beleid in de brede zin van het woord.
 
Deze samenvatting vormt de vrucht van meerdere jaren onderzoek en analyse van het BOPV in samenwerking 
met verschillende partners, wiens harde werk ik ten zeerste waardeer, en in goede verstandhouding met 
de verschillende diensten, waarvan we de samenwerking voortaan nog beter moeten doen verlopen.
 
Op termijn moet dit document vanzelfsprekend een terugkerende publicatie worden, aangevuld met 
bijdragen van experts en met nieuwe thema’s, en met een constante opvolging van de fenomenen 
waarop het betrekking heeft. We willen garant staan voor een kwaliteitsvolle expertise en we willen ook 
zorgen voor een afstemming en coördinatie van de antwoorden die worden geboden op fenomenen 
van wangedrag en criminaliteit waarmee onze plaatselijke en bovenlokale instellingen te maken krijgen.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet inderdaad vanaf vandaag zorgen voor een coherentie in het 
gevoerde beleid, zonder de plaatselijke specificiteiten en de buurtbenadering uit het oog te verliezen. 
Maar dit algemene beheer mag niet in de weg staan van een globale visie op preventie en veiligheid in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Het is mijn ambitie als Minister-President om het Gewest de relevante en doeltreffende instrumenten die 
het nodig heeft in handen te geven om de initiatieven te versterken die op plaatselijk vlak worden 
genomen. Ik wil zorgen voor een betere verspreiding van goede praktijken, dat spreekt vanzelf, maar ik 
wil vooral het multidisciplinaire karakter van ons beleid versterken. In dat opzicht is het verslag dat u  
in handen houdt zonder twijfel een zeer belangrijk instrument voor het opstellen van ons beleid.
 
Veel leesplezier.

Rudi VERVOORT 
Minister-President
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1. METHODOLOGISCHE BENADERING

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
wordt geconfronteerd met een breed gamma aan 
onderzoeksonderwerpen. Misdaad heeft altijd al meerdere 
verschijningsvormen gehad. Het volstaat het Strafwetboek 
door te nemen om zich ervan bewust te worden dat de 
meeste thema’s van het samenleven in de maatschappij 
erin vertegenwoordigd worden. Overigens dringt pluralisme 
zich aan het begin van deze 21ste eeuw bij elke analyse  
op, zowel op theoretisch en paradigmatisch als op 
methodologisch vlak. Een fenomeen trachten uit te 
leggen op één enkele wijze wordt al lang niet meer 
gedaan. Daar komen dan nog eens de begrippen 
criminaliteits  preventie, een mogelijk oneindig en zelfs 
onomschreven begrip, en repressie bovenop. Deze 
begrippen vermengen zich met elkaar in een cirkelbeweging 

zodra we het hebben over de strafrechtsketen, want  
er is altijd preventie mee gemoeid: sociale preventie, 
criminaliteitspreventie,voorhechtenis,alternatievestraffen,
voorkomen van recidive, ...

Geconfronteerd met deze vragen bestaat de metho
dologische aanpak van dit verslag erin het thema 
veiligheid te benaderen door het te koppelen aan 
de bevoegdheden en planningstools van de andere 
bestuursniveaus, en door het te verbinden met de 
thema’s van het Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling (GPDO). Deze denkoefening heeft ons 
gebrachttotdedefinitievantweeonderdelen:
  recurrente gegevensbronnen;
  thematische analysegebieden.

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
heeft het genoegen u zijn eerste verslag voor te stellen. 
Aangezien dit verslag midden in een institutionele 
hervorming werd opgesteld, was de taak niet eenvoudig 
en moesten de opdrachten verduidelijkt worden. Er 
moest een visie uitgetekend worden die nooit helemaal 
afgelijnd raakt. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend 
en kunnen bestudeerd worden vanuit het standpunt  
van diverse disciplines en van het begin tot het einde  
van de strafrechtsketen, dat wil zeggen van preventie  
tot repressie. De gegevens vereisen soms uitlichting  
en behoorlijk wat technisch opruimwerk vooraleer ze 
geanalyseerd kunnen worden. De analyseschaal kan 
schommelen van een individu of wijk tot de globaliserings
ruimte en supranationale groepen. Tot slot heeft het 

team van het Observatorium tot nu toe nog nooit meer 
dan twee analisten in dienst gehad, en in 2014 was er  
zes maanden lang zelfs maar één analist in dienst. In 
2015 zal het team in elk geval versterkt worden, en zal 
het Observatorium opgenomen worden in een instelling 
van openbaar nut van type A. 

Deze inleiding biedt de kans om de globale methodologische 
benadering te verduidelijken, de uitdaging van een 
definitievancriminaliteitenvanonveiligheidspreventie,
de sociologische benadering van de criminaliteitsanalyse 
die gedeeltelijk de werkzaamheden van het Observatorium 
ondersteunt, de huidige criminele trends en tot slot de 
keuze van de analyses die uitgevoerd zijn in het kader 
van dit verslag.
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Voor elk analyse-onderwerp vereiste de bestudering van misdaad, 
veiligheid en preventie dat we ons verdiepten in een reeks gegevens en 
multidisciplinaire referenties die verwijzen naar verschillende werelden 
die onderling verbonden zijn.

1.1. Recurrente gegevensbronnen

1

2

3

4

5

6

Een eerste bron betreft de contextgegevens die 
het mogelijk maken de globale maatschappelijke 
trends te kenschetsen via statistieken, alsook de 
opzoekings en onderzoekswerkzaamheden van 
de academische wereld of de burgermaatschappij. 
Deze bron is onvermijdelijk voor de formulering 
van hypotheses en de kadrering van analyses.

Een tweede bron beoogt het eerstegraads preventie
beleid en alle sociale, economische, onderwijs
gerelateerde en culturele beleidsinitiatieven alsook 
alle acties ondernomen binnen die verschillende 
sectoren, ongeacht of het nu het institutionele 
milieu of de verenigingssector betreft, die verband 
houden met de preventie van criminaliteit of overlast.

Een derde bron houdt rekening met de burgers, 
die de uiteindelijke bestemmelingen zijn van de 
maatregelen die uitgewerkt en concreet uitgevoerd 
worden. Het belang bestaat er hier in verslag uit 
te brengen over de burger, die gekenmerkt wordt 
door zijn subjectieve beleving van veiligheid. Wat 
vindt de burger ervan? Hoe denkt de burger over 
de bestudeerde fenomenen? En vooral, hoe staat 
het met het veiligheidsgevoel van de burger?

Een vierde bron betreft de politiële criminaliteits
statistieken (PCS). De omvang en de complexiteit 
van die statistieken vereisten een specifieke
onderzoeks aanpak, maar wel exhaustief wat de 
kwestie betreft.
 

Een centrale bron betreft de gerechtsstatistieken, 
en alles wat het strafrechtelijke antwoord betreft, 
die in het kader van dit verslag niet bestudeerd 
konden worden.
 
 
 

Een laatste bron is gericht op civiele veiligheid,  
en die informatie zal in de toekomst verwerkt 
worden, zodra de betrokken diensten in staat  
zijn hun interventiestatistieken mee te delen.  
Het werkterrein van civiele veiligheid omvat 
noodplanning, brandpreventie en hulpdiensten, 
vanwege het bijzondere karakter van dit terrein, 
dat hoofdzakelijk bestaat uit actieplannen en 
beheerssystemen.

© GOB  SPRB 
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Figuur 1: 
De thematische analysegebieden

Uitgaande van begrippen als stedelijkheid, stadsbeleving 
en veiligheid zijn er vier werkterreinen geselecteerd. Die 
werkterreinen houden verband met veiligheid en stemmen 
overeen met de verschillende manieren waarop we de 
stad beleven, met de verschillende aspecten van het 
stadsleven, namelijk: wonen, ons verplaatsen, onze vleugels 
uitslaan, werken, uitwisselen, ontdekken en ons vermaken. 

1.2.1. Leefomgeving en veiligheid

Dit werkterrein omvat de thema's die verband houden 
met de leefomgeving, de wijk. Enerzijds vinden we 
er fysieke determinanten in terug zoals leefmilieu  
en stedenbouw met huisvesting, openbare ruimtes  
en voorzieningen. Anderzijds omvat dit werkterrein de 
sociale aspecten van samenleven, met fenomenen zoals 
het samenleven van verschillende generaties, de jeugd, 
ofspecifiekeresubthema'szoalsstadsbendes,daklozen
of drugsverslaving.

 
1.2.2. Mobiliteit en veiligheid

Dit werkterrein is gewijd aan de verplaatsing van personen 
en goederen, voor elk type transport, zoals het openbaar 
vervoer of taxi's, maar evengoed aan het parkeren en het 
goederenvervoer, met onder meer vervoer via waterwegen. 
Verkeersveiligheid hoort uiteraard ook thuis binnen dit 
werkterrein, met individueel transport en zachte mobiliteit. 

1.2.3. Sociale, economische,  
culturele activiteiten en veiligheid

Het werkterrein omvat de thema's vrije tijd, sport  
en cultuur, de rol van hoofdstad die Brussel heeft  
en zijn internationale functie met het toerisme en 
politieke evenementen, congressen en betogingen. Tot 
slot valt ook alles wat met economie en werkgelegenheid 
te maken heeft onder dit werkterrein: handelszaken, 
industrie en onderzoek.

1.2.4. Maatschappij, ethiek  
en veiligheid

Justitie valt onder dit werkterrein. Een zeker aantal 
zogenaamde “maatschappelijke” fenomenen veroorzaken 
soms ethische polemieken. Het gaat dan om terrorisme 
en georganiseerde misdaad, wapens, corruptie, prostitutie, 
migratie, de plaats van minderheden, enz. 

Zoals u ziet op afbeelding 1, sluiten de veiligheids
terreinen op gewestelijk niveau elkaar niet volledig uit. 
Ze zorgen voor een samenhangende verduidelijking 
van het stadsleven gelet op de gewestelijke bevoegd
heden. Toch moeten de terreinen als systemisch en 
vervlochten gezien worden. Ze beïnvloeden elkaar en 
er zijn veel raakvlakken.

1.2. De thematische analysegebieden

© BOPV

Leefomgeving

Sociale, economische
en culturele activiteiten

Mobiliteit

Maatschappij en ethiek
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1: TULKENS F., VAN DE KERCHOVE M., 1993, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, éd. Kluwer, p. 559. 
2: Jeremy Bentham (17481832).
3: Cesare Beccaria (17381794).
4: RaffaelleGarofalo(1851-1934).

2. WAT IS CRIMINALITEIT? 

Criminaliteit valt vrij eenvoudig te omschrijven als we ons 
houdenbijdeeerstedefinitievanhetwoord,namelijkalle
illegale handelingen, of het nu gaat om overtredingen, 
delicten of misdrijven, gepleegd in een bepaald milieu, in 
een bepaald tijdperk, voor zover ze de juridische normen 
van een bepaald maatschappelijk systeem overtreden.

Sociologen hebben de betrekkelijkheid in tijd en ruimte 
aangetoondvandedefinitievannormen.Misdaadwordt
dusmaatschappelijk gedefinieerd, varieert vanhet ene
juridische systeem tot het andere en bestaat dus op 
zich niet. Het is een maatschappelijke constructie. Zelfs 
wie getracht heeft om de universaliteit aan te tonen 
van bepaalde normen, werd geconfronteerd met het 
probleem van de betekenis en de specifieke gevallen
eigen aan elke maatschappij. Het verbod om te doden 
kan universeel lijken, maar er bestaan nog moorden die 
gerechtvaardigd worden op verschillende plaatsen in de 
wereld, zoals de doodstraf, eerwraak en zelfverdediging, 
die dan niet als misdaad worden beschouwd. De 
universaliteit van het verbod wordt dus uitgehold door 
de omstandigheden en de waardensystemen.

De evolutie van het strafrechtelijke denkproces en van de 
definitievanmisdaadkanopgedeeldwordeninviergrote
stromingen1. 

De klassieke denkwijze van de 18de eeuw omschrijft misdaad 
als een overtreding van de wetten die de neiging heeft de 
openbare orde te verstoren. De denkwijze van dit tijdperk 
vertrekt wel vanuit een zuiver juridische en legalistische 
definitie,namelijkdateenmisdaadallesiswatdewetgever
verbodenheeft.Tochzullenanderefilosofeneenutilitaristische
visie bevestigen, ook met het oog op de noodzaak om schade 
toegebracht aan de maatschappij2 of moreel verwerpelijke 
handelingentedefiniëren3. De legitimiteit van het strafrecht 
om als zodanig te worden toegepast wordt besproken.  
Deneoklassiekefilosofenzullende ideebevestigendat 
de criminalisering van een misdrijf legitiem is als het beoogde 
gedrag een wet overtreedt, schade toebrengt aan de 
maatschappij en immoreel is. 

De positivistische denkwijze van het eind van de negentiende 
eeuw draagt bij aan de ontluiking van de criminologie en 
zorgt dat medische stellingen over misdaad de overhand 
krijgen op sociaal economische factoren. Het wordt erkend 

dat het onmogelijk is een catalogus op te stellen van 
criminelefeiten,maardemorelegevoelensdiedefinitief
verworven zijn in een beschaafde maatschappij zouden de 
reikwijdte vormen van de te criminaliseren gedragingen4. 
Een socioloog moet zich dus niet richten tot de man  
vandewetommisdaadtedefiniëren,maarhij/zijmoet
de morele betekenis achterhalen, die bestaat uit twee 
fundamentele altruïstische gevoelens: mededogen, het 
verwerpen van elke wreedheid en elke handeling die bij 
onze gelijken fysieke of morele pijn kan teweegbrengen, 
en rechtschapenheid, waaronder respect voor het eigendom 
van de ander valt, met inbegrip van zijn/haar burgerrechten.

De functionalistische theorieën worden ontwikkeld in 
parallel met het positivisme door sociologen die van  
een zuiver individualistische denkwijze af willen en het 
misdaadfenomeen als een maatschappelijk feit willen 
benaderen. Émile Durkheim (18581917) omschrijft misdaad 
als “elke handeling die, in om het even welke graad, tegen 
de dader ervan de kenmerkende maatschappelijke reactie 
veroorzaakt die we straf noemen”. Een extern element, 
een ander maatschappelijk feit, is hier vereist om de 
relatie tussendemisdaadendekwalificeringervanals
zodanig te begrijpen. Dit externe element schuift de 
utilitaristische stellingen meteen opzij aangezien feiten 
sterk onderdrukt worden zonder dat dit in verhouding is 
met hun maatschappelijke schadelijkheid, en omgekeerd 
zal een economische crisis het maatschappelijke weefsel 
veel erger ontwrichten dan een losstaande moord. Het 
schuift ook de voorrang opzij van morele gevoelens als 
criterium om te beoordelen wat crimineel is, in die mate 
dat de gevoelens variabel zijn en dat er op dezelfde wijze 
huiselijke, religieuze of andere gevoelens bestaan. Misdaad 
wordt dan ook omschreven als wat de gemeenschappelijke 
gevoelens choqueert van het grote gemiddelde van de 
individuen die de maatschappij uitmaken. De handeling 
krenkt het collectieve geweten niet omdat het een misdaad 
is, maar het is een misdaad omdat ze het collectieve 
geweten krenkt, schrijft Durkheim. Overigens toont het 
werk van de Franse socioloog, in strijd met de pathologische 
benadering van criminaliteit die de positivistische denkwijze 
inhoudt, integendeel aan dat misdaad maar al te normaal 
is, aangezien misdaad zonder uitzondering bestaat in alle 
ontwikkelde maatschappijen. Een crimineel is biologisch 
en psychologisch normaal, er zijn geen abnormale vormen  
of buitensporige criminaliteitscijfers, want criminaliteit  
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is normaal en is zelfs een factor van volksgezondheid  
in een gezonde maatschappij. Criminaliteit is allereerst 
onvermijdelijk,geziendediversificatievandeindividuele
gewetens en het feit dat er geen maatschappij kan 
bestaan waar de individuen niet afwijken van het algemene 
maatschappelijke weefsel, en zelfs nuttig, aangezien ze 
de nodige veranderingen voorbereidt in zoverre dat ze 
vooruitloopt op de toekomstige moraal: de vrijheid van 
meningsuiting had nooit afgekondigd kunnen worden als 
de regels die deze vrijheid verboden niet geschonden 
werdenvooraleerzeofficieelafgeschaftwerden.

InhetverlengdevandeDurkheimsedefinitievanmisdaad
zullen de zogenaamde maatschappelijke reactietheorieën de 
eenheidvandemaatschappijalsvolledigongedifferentieerd
in vraag stellen. De veelheid aan maatschappelijke groepen 
en de heterogeniteit van de overheidsspelers van de 
strafrechtelijke werking zullen dan ook benadrukt worden. 

Maatschappelijke groepen creëren criminaliteit door wetten 
waarvan de overtreding een afwijkende en criminele 
handeling vormt tot norm te verheffen. Misdaad is dus
geen eigenschap van bepaalde soorten gedragingen, maar 
een kenmerk dat aan die gedragingen wordt toegekend 
door de maatschappelijke groepen die erover getuigen.

Criminaliteit wordt in dit verslag uiteindelijk omschreven 
als de overtreding van juridische of conventionele regels die 
al dan niet worden waargenomen door een publiek, regels 
waarvan de normatieve productie voortvloeit uit een 
conflictuele verhouding tussen maatschappelijke groepen 
in mededinging, en waarvan de overtreding, als die 
opgespoord of aangegeven wordt, kan leiden of leidt tot 
een regulerende maatschappelijke reactie, zoals sociale 
controle via een herinnering aan de norm of stigmatisering 
(etiketteringstheorie) en/of een vorm van staatsrepressie 
die Justitie wordt genoemd. 

De term veiligheid houdt, in zijn algemene betekenis, 
verband met het uitblijven van risico's op een gebeurtenis 
die ongepast is, ongewenst en onaangenaam, in die mate 
dat de gebeurtenis aanzienlijk lijden en zelfs de dood tot 
gevolg kan hebben. Omgekeerd slaat onveiligheid op de 
waarschijnlijkheid geconfronteerd te worden met dit type 
gebeurtenis. In dat geval gaat het om objectieve onveiligheid, 
die we tegenover perceptie stellen, of iemands overtuiging 
dat hij/zij blootgesteld kan worden aan dit type gebeurtenis, 
dat wil zeggen subjectieve onveiligheid of het onveiligheids
gevoel. Dit onveiligheidsgevoel kan nauw of vaag verbonden 
zijn met de objectieve onveiligheid, of kan zelfs diametraal 
tegenovergesteld zijn. Toch blijft het een feit dat veiligheid 
en onveiligheid verwijzen naar dezelfde realiteit, en de 
cursor verplaatst zich volgens de concrete situatie en 
ieders weergave ervan en gevoeligheden, zonder dat de 
ene of de andere term ooit volledig uitgeput kan worden.

Bovendien stellen we op analytisch vlak enerzijds fenomenen 
zoals een ongeval of een overtreding vast, en anderzijds 
gevolgen die waarden ondermijnen zoals de fysieke integriteit, 
het psychologische welzijn of de financiële gezondheid.
Verschillende fenomenen kunnen deze waarden beïnvloeden 
en een fenomeen kan zeer uiteenlopende gevolgen hebben. 
Dewaarschijnlijkheideen specifiekonveiligheidsfenomeen
mee te maken staat los van de waarschijnlijkheid dat het 
potentiëleslachtofferbeïnvloedwordtdoorditfenomeen.

De term veiligheid lijkt complex door het objectieve en 
subjectieve karakter van de fenomenen, tussen perceptie en 
voorvallen, en door de waarden die erbij betrokken zijn, tussen 

maatschappelijke normen en individuele gevoeligheden.

Preventie is een begrip dat nog meerduidiger lijkt. De term 
slaat op een mogelijk oneindig aantal fenomenen.  
Op het vlak van veiligheid gaat het om de preventie van 
onveiligheid,endanspecifiekhetvoorvallenvanobjectieve
fenomenen alsook de perceptie van de denkbeeldige of 
reële waarschijnlijkheid van dit voorvallen. In die context zal  
de weergave beïnvloeden door een geloofwaardige en 
geruststellende boodschap te verspreiden in de media het 
onveiligheidsgevoel doen afnemen, net zoals werken aan  
een maatschappij waarin vertrouwensrelaties, wederzijdse 
hulp en respect de bovenhand krijgen, zal bijdragen tot de 
ervaren of werkelijke veiligheid van de burgers. De causale 
ketenhoudtindateenpreventieveactieeengunstigeffect
kan hebben op de veiligheid. Maar hoever moeten we 
teruggaan, in zoverre dat het evident lijkt dat acties ten 
gunste van sociale integratie, onderwijs, professionele 
inclusie, gezondheidszorg, het gevoel erbij te horen en 
maatschappelijke erkenning, dat wil zeggen de mogelijkheid 
om levensvooruitzichten uit te werken en een ethisch besef 
uit te bouwen of een referentie systeem met betrekking tot 
de metafysische kwesties van de menselijke ziel, allemaal 
manieren zijn om aan maatschappelijke preventie te doen 
en dus criminaliteit te voorkomen?

Tussen primaire preventie, die het voorvallen van een 
probleem betreft, en secundaire preventie, die de herhaling 
ervan wil beperken, ligt een bijzonder breed veld aan 
instellingen, acties en doelstellingen. Een Franse socioloog 
geeft de volgende verduidelijking over misdadigheid:  

2.1. De termen veiligheid en preventie
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Naastdedefinitiesvancriminaliteit,preventieenveiligheid
moeten we ons afvragen hoe we het fenomeen moeten 
benaderen en door welke bril we moeten kijken. De 
manier van bekijken geeft de richting van de analyse 

aan, zonder die daarom in te sluiten, en vereist vanuit 
deontologisch oogpunt een nogal rigoureuze basis die we 
hier hebben mogen schetsen op grond van de opgedane 
kennis inzake menswetenschappen.

3. HOE MOETEN WE  
 CRIMINALITEIT BEKIJKEN?

Aan het eind van de 19de eeuw in Europa, wordt 
criminaliteit in de academische wereld een onderzoeks
onderwerp. “De bestudering van de verbanden tussen  
de stad en de criminaliteit, het urbaniseringsproces dat 
een toename aan afwijkende gedragingen veroorzaakt,  
was een van de klassieke thema's van de sociologie”6.  
Het wetenschappelijke discours benadrukt dan ook het 
ontstaan van het individu en wordt grotendeels door de 
medische wereld onderschreven, die de neiging heeft 
afwijkend gedrag te naturaliseren. De opkomst van 
sociologische werken inzake misdaad aan het begin van 
de twintigste eeuw leidt tot een invraagstelling van de 
benaderingen gebaseerd op “biologische inferioriteit”, 
“erfelijkheid” of “racialisering”, vanuit een maatschappelijk 
perspectief van de analyse van het criminele fenomeen 
dat bestaat uit de overtreding van de norm7. Moreel verval 
wordt de uitleg voor het afwijkende gedrag in een 
industriële maatschappij die in crisis verkeert en die het 
lastig heeft om haar regulerende en integrerende rol ten 
volle te spelen en de maatschappelijke discipline aantast 
door een soort educatieve verwaarlozing van een rand 

van de maatschappij8. Zoals Krzysztof Pomian, Pools 
filosoof en historicus het samenvat, begint het proces
vanaf het begin van de negentiende eeuw in Engeland  
en daarna in Frankrijk, en verspreidt het zich vervolgens 
naar industrieel Europa en het grondgebied van  
NoordAmerika, die het hoofd bieden aan “de problemen 
veroorzaakt door de concentratie in de steden van  
grote aantallen mensen die net uit het plattelandsleven 
zijn weggeplukt en terechtkomen in een nieuwe en 
beangstigende omgeving, veroordeeld tot een leven vol 
ellende en onttrokken aan de invloed van instellingen voor 
maatschappelijke integratie zoals de dorpsgemeenschap, 
de parochie, de familie. Politieproblemen: criminaliteit, 
prostitutie, bedelarij tijdens werkloosheidsperiodes. 
Problemen inzake volksgezondheid: alcoholisme, ziekten, 
sterfte. Politieke problemen, tot slot, gevolgen van de 
diepe vijandigheid die de plattelandsmensen die arbeiders 
aan het worden zijn, voelen ten opzichte van de nieuwe 
stedelijke hiërarchieën, zonder traditionele legitimiteit  
en vaak niet wetend hoe ze hun macht op iets anders 
kunnen stoelen dan dwang en geweld”9. 

3.1. Verzwakking van de sociale controle  
en opkomst van stadscriminaliteit

“wat personen betreft, gaat de gedekte actieradius van de 
zwangerschap van toekomstige moeders tot de begeleiding 
van gevangenen die vrijkomen. […] Preventie omvat zowel 
debegeleidingvandeslachtoffersalsdeopvangvande

daders. Ze omvat ook voorzieningen die niet op personen 
maar op situaties gericht zijn en die beogen bepaalde 
misdadige handelingen minder gemakkelijk uitvoerbaar  
te maken (dat noemen we situationele preventie)” 5.

5: MUCHIELLI L., 2014, Sociologie de la délinquance – Brève histoire de la sociologie de la délinquance, éd. Armand Colin, Paris, p. 180.
6:    SZABO D., 1970, “Urbanisation et criminalité”, p. 5, disponible sur :  

http://classiques.uqac.ca/contemporains/szabo_denis/urbanisation_et_criminalite/urbanisation_et_criminalite.pdf.
7:   MUCHIELLI L., 2014, Op. Cit., p. 1945.
8:   Id., p. 23.
9:  POMIAN K., 1990, L’Europe et ses nations, éd. Gallimard, p. 179180.
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10: Pour plus de détails, cf. GRAFMEYER Y., JOSEPH I., 2009, L’école de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine, éd. Poche, 377 p.
11: MUCHIELLI L., 2014, Op. Cit., p. 40.
12: PIRES A., 1994, “La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques”, Université d’Ottawa.

De sociologie van de misdaad of de criminologische 
wetenschap is geëvolueerd van een klassiek paradigma 
dat criminaliteit als een onvermijdelijk feit beschouwt en 
de gedragingen analyseert als intrinsieke eigenschappen 
van de personen in kwestie, naar een paradigma van 
maatschappelijkedefinitie12, namelijk het in aanmerking 
nemenvanconflictsituatiesenhettotstandkomenvan
consensus tussen spelers over de reactiewijze. Vanuit dit 
constructivistische perspectief wordt criminaliteit gezien 
alseenvormalseenanderomderealiteittedefiniëren,
waarbij het gewicht van wat ons voorafgaat, namelijk 
de invloed van het milieu, aan belang wint en de vrije 
wil inzake criminaliteit de neiging heeft af te nemen. 
Dat heeft ertoe geleid een preventiebeleid gericht op 
ontrading door straf (straftheorieën) in vraag te stellen 
en te overwegen in te werken op het milieu waarin we 
leven om de levensomstandigheden van onze gelijken  
te verbeteren. 

Een overdreven nadruk op ontrading wordt bijgevolg 
aan de kaak gesteld als stigmatiserend, want het maakt 
van de crimineel een persoon die volledig verschillend  
is door zijn/haar karaktertrekken. Deze evolutie in de 
bewustmaking van overmatige ontrading laat meer 
plaats voor empathie, tolerantie en begrip voor de 
nieuwe maatschappelijke fenomenen van overheersing 
en uitsluiting die aan het werk zijn in de maatschappij 
sinds de jaren 1970, na de oliecrisissen en het optreden 
van massale werkloosheid. De evolutie wijst ook op de 
noodzaak om criminaliteit te voorkomen door in te 
werken op onderwijs, huisvesting en de levensstandaard 
om zo de legitieme actie van de democratische Staat  
te waarborgen en de onderliggende belofte van gelijk 
verdeelde rechten. Welnu, wat sommigen veiligheidsdrift 
noemen, doet het tegenovergestelde van deze paradig
matische evolutie en de stand van de kennis inzake 
sociale wetenschappen. Wat sociale ongelijkheid betreft, 

3.2. Criminalisering van de sociale problemen

De Amerikaanse werkzaamheden nemen het over tijdens 
de tussenoorlogse periode, hoofdzakelijk via de school 
van Chicago, in een context van ongeziene stedelijke groei 
en de massale aankomst van Afrikanen uit het zuiden van 
de Verenigde Staten en Europeanen. De thema's van 
maatschappelijke desorganisatie en van sociaalruimtelijke 
segregatie in een stedelijk milieu dat verantwoordelijk  
is voor de verzwakking van de sociale controle en de 
toename van immoraliteit, onder meer te verklaren door 
de overstap van een dorpsgemeenschap naar de stedelijke 
levenswijze in grote steden, vormen de hoofdbegrippen 
van deze “stedelijke ecologie”10. Er wordt ook gebroken 
met de medische theorieën, en misdaad wordt benaderd 
vanuit het gezichtspunt van de stedelijke, familiale en 
maatschappelijke omgeving en de levensomstandigheden 
in het algemeen, met als algemeen theoretisch kader de 
maatschappelijke desorganisatie. De school van Chicago 
zal vervolgens evolueren naar het onderzoek van het 
leerproces van de misdaad, de processen die aan het werk 
zijn in een welbepaalde sociale context en die een individu 
ertoe aanzetten de normen te overtreden in plaats van 
zich eraan te houden. De delinquent slaat de weg in van 
een “loopbaan” en is ondergedompeld in een “subcultuur”. 

Met de sociale ongelijkheid wordt rekening gehouden via 
deprocessen“etikettering”enstigmatisering,endateffent
de weg voor werkzaamheden met betrekking tot corruptie, 

misdaadbijdeeliteenfinanciëlecriminaliteit.Deideedat
misdaad structureel verbonden is aan armoede wordt dan 
ook weerlegd. In wat we daarvan hebben overgeërfd, vallen 
drie studiedomeinen op die dezer dagen nog altijd klassiek 
zijn: de vaststelling van wettelijke normen, de overtreding 
daarvan en de maatschappelijke reactie. De maatschappelijke 
reactie kent in het naoorlogse Frankrijk een opleving, 
die van de sociologie inzake misdaad een “wetenschap 
van de maatschappelijke verstotings mechanismen” 
maakt via de analyse van het strafrechtelijke systeem11.

Er valt op te merken dat van erfelijkheid tot maatschappelijke 
desorganisatie om te komen tot klassenjustitie, de 
sociologische visie op misdaad op de achtergrond de 
vraag doet rijzen naar onderwijs, maatschappelijke 
inclusie, emotioneel welzijn en de herstelling van het 
vertrouwen tussen individuen, tussen maatschappelijke 
groepen en met de overheid, als onvermijdelijke 
funderingen van elk beleid ter preventie van afwijkend 
gedrag. De visie herinnert eraan dat symptomen 
behandelen nooit zal volstaan om de oorzaak te doen 
afnemen, met andere woorden: de repressie van 
criminaliteit op zich volstaat niet als preventie, integendeel. 
De nood aan repressie mag de preventieplicht niet 
overschaduwen. Iedereen leert via vallen en opstaan, 
maar onderwijs werpt pas vruchten af als het goede 
voorbeeld gegeven wordt. 
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hekelen meerdere boeken13 een overgang van de 
overheidsactie om de armoede te beheren, geërfd van 
de dertig gloriejaren, naar de bestrijding van armoede, 
veiligheidsinflatieendeafnamevandebescherming,of
nog de overstap van een sociale Staat naar een Strafstaat.

De moderne naoorlogse Staat, die op basis van loonarbeid 
de noodzakelijke sociale bescherming bood om de 
sociale onveiligheid te beteugelen, heeft de neiging zijn 
sociale budgetten naar beneden te herzien. Dat geldt 
voor alle landen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)14. Het verlies 
aan autonomie van de Staat, dat verband houdt met de 
internationalisering van de economie, en het feitelijke 
onvermogen van de Staat om postnationale materies die 
de Staat ontsnappen te reguleren, verplichten de Staat 
ertoe, om zijn legitimiteit te behouden, zich onder meer 
terug te trekken in zijn regale bevoegdheden, Veiligheid 
en Justitie. De criminalisering van sociale problemen en 
klassenjustitie zijn dus geobjectiveerde trends waar de 
wetenschappelijke wereld van op de hoogte is. 

De gevangenis is het voornaamste repressieinstrument 
van de Staat sinds de negentiende eeuw. De studies 

inzake recidive wijzen nochtans op een nauwe band 
tussen de duur van de vrijheidsberoving en het 
recidivecijfer, ongeacht de feiten. In die zin kunnen we 
enkel instemmen met de noodzaak om de strafmaatregel 
op een andere manier te beschouwen, als “de gevangenis 
die niet straft, maar uitsluit”15. Het is precies op dat 
punt dat de termen “preventie” en “repressie” elkaar in 
evenwicht houden, aangezien de kwaliteit van de relatie 
en vertrouwen blijken van succes zijn bij de reintegratie. 
De gevangenis is doorheen de geschiedenis het minst 
gewelddadige middel gebleken, zodra foltering en de 
doodstraf afgeschaft werden. Vanaf dat moment vormt 
de gevangenis onbetwistbaar een echte interne strijd 
opgewekt bij de gevangenen via contraproductieve 
vormen van onrecht, en dat komt extern tot uiting zodra 
de persoon in kwestie vrijkomt. In de gevangenis worden 
in bepaalde gevallen zelfs afwijkende handelingen 
aangeleerd, door de criminogene omgeving.

Het toegenomen toezicht op de armen en mensen 
die niet tewerkgesteld kunnen worden, roept vragen 
op, zoals weerspiegeld wordt door de opname, in het 
nationale veiligheidsbeeld van de Politie voor 2011 met 
betrekking tot overlast, van een categorie “verhinderen 

13:  CHAUVIÈRE Ch. et al., (2008), L’indigent et le délinquant. Pénalisation de la pauvreté et privatisation de l’action sociale, Note de la Fondation Copernic, 
éd. Syllepse, 142 p. ; SALAS D., 2005, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, éd. La Hachette, Paris ; CASTEL R., 2003, L’insécurité sociale. 
Qu’est-ce qu’être protégé ?, éd. Le Seuil.

14: HABERMAS J., 2013, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, éd. Fayard et Pluriel, p. 73.
15: JAFFELIN E., 2014, Apologie de la punition, Plon.
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16: Nationaal veiligheidsbeeld van de Politie 2011.
17: France A., 1894, The Red Lily.
18: MUCHIELLI L., 2014, Op. Cit., p. 51.
19: LASCOUMES P., NAGELS C., 2014, Sociologie des élites délinquantes – De la criminalité en col blanc à la corruption politique, éd. Brochée, Paris, 303 p.
20: Id., voorstelling door de auteurs van het boek in het Théâtre national van Brussel op 25 oktober 2014.
21: MUCHIELLI L., 2014, Op. Cit., p. 65.

Criminaliteit treft alle maatschappelijke klassen, maar 
we moeten vaststellen dat de meest zichtbare en 
meest bestrafte criminaliteit hoofdzakelijk het werk is 
van daders uit de volksmiddens. Het recht wordt een 
dekmantel die gezagsverhoudingen verbergt, zonder 
morele beoordelingen van onze kant. De overgang van 
feiten naar inbreuken, de bepaling van de grens tussen 
de norm en de afwijking vinden vanuit een sociologisch 
oogpunt maar concreet plaats via het instellen van een 
orde,dievandebestraffingvanwiezichniethoudtaan
de regels. Welnu, sinds het begin van de jaren 1990 
blijken talrijke hervormingen die aangenomen zijn in 
Frankrijk “maatschappelijke groepen viseerden die onder 
aan de maatschappelijke ladder bengelen: jongeren uit 
de voorsteden, prostituees, bedelaars, buitenlanders, 
Roma’s, geesteszieken, drugdealers, oproerkraaiers, ...”18. 

Er bestaan echter talrijke minder zichtbare en minder 
onderdrukte vormen van misdaad, waarvan de daders 
allereerst een andere maatschappelijke positie hebben. 

Achter deze feiten (fraude en belastingontduiking, 
industriële verontreiniging, giftige vernieuwing in de 
voedings middelenindustrie, commercialisering van een 
medische remedie die schadelijk of dodelijk blijkt, 
politieke en gerechtelijke corruptie) zit echter dezelfde 
gedragslogica als achter de meest onderdrukte feiten, 
namelijk machtslust, het verlangen om materiële goederen 
te verwerven en onverschilligheid ten opzichte van het 
lijdenvandeslachtoffers.De“delinquenteelites”blijven
in de gemeenschappelijke verbeelding personen die 
geacht worden te handelen “in naam van het algemene 
belang”. Deze vorm van delinquentie is abstracter en 
berust op uitgebreide verantwoordingstechnieken die  
de reikwijdte van de acties minimaliseren (“dit is geen  
fout, maar een administratieve vergissing, een onregel
matigheid”)ofhandigrechtvaardigen(“wehebbenfiscale
fraude gepleegd om geen werknemers te moeten 
ontslaan”)19. Het gerecht wordt dus ondermijnd als het 
erom gaat complexe fenomenen te vatten die vaak jaren 
werk vergen20. 

3.3. Selectieve criminaliteit of een lesje  
over de maatschappelijke reactie 

3.4. Objectieve veiligheid, subjectieve  
onveiligheid en media

dat mensen die rondhangen (rondlummelen) vrij 
toegang krijgen tot openbare ruimtes”16, alsof de 
openbare ruimte niet langer een ontmoetingsruimte 
is en een openbaar goed dat openstaat voor iedereen, 
hoe arm ook. Zoals Anatole France het al zei in de 

negentiende eeuw moeten we vermijden dat gelijke 
rechten zich morgen niet beperken tot het recht van 
iedereen om “onder de bruggen te slapen”, als zelfs dit 
recht vandaag de dag niet inging tegen de vrije doorgang 
in de openbare ruimte17.

Gewelddadig gedrag neemt al enkele decennia lang af, 
maar interpersoonlijk, verbaal, fysiek en seksueel geweld 
worden toch almaar meer bestraft. Dat noemen we de 
paradox van Tocqueville: hoe meer een onaangenaam 
fenomeen afneemt, hoe meer wat overblijft als ondraaglijk 
ervaren wordt. Het uitblijven van oorlog voor de laatste 
WestEuropese generatie en de vooruitgang die de 

geneeskunde heeft geboekt, hebben het lijden doen 
afnemen. Op de schaal van de mensheid “hebben we nog 
nooit zo weinig geleden en geweld nog nooit zo ondraaglijk 
gevonden”21. Hetzelfde geldt voor de veiligheid en het 
onveiligheidsgevoel. De maatschappijen zijn globaal gezien 
veiliger, maar de media die opnieuw meer focussen op 
faits divers en het opduiken van meer veiligheidsretoriek 
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22: Id., p. 76.
23:  De Verenigde Naties voor misdaadpreventie en strafrecht, 2010, "De toestand van de criminaliteit en het strafrecht in de wereld", 12de Congres, 

informatiefichenr.2.
24:  Het Internationale Centrum voor Preventie en Criminaliteit, 2014, “Preventie van criminaliteit en dagelijkse veiligheid: trends en perspectieven”,  

4de internationale rapport, Montréal, p. 5.

Het 13de Congres van de Verenigde Naties voor de preventie 
van misdaad en strafrecht dat gepland is in 2015, in 
Qatar, beoogt de integratie van criminaliteitspreventie en 
strafrecht in de bredere strategie van de Verenigde Naties, 
om zo het hoofd te bieden aan de maatschappelijke 
en economische problemen en om de rechtstaat op 
nationaal en internationaal niveau te promoten, alsook  
de participatie van het publiek. Dit congres vindt om de 
vijf jaar plaats. 

Tijdens de vorige editie, in 2010, in Brazilië23, werd er 
voor de vijf voorbije jaren naar voren gebracht dat de 
piraterij toegenomen was, onder andere het aanvallen 
van schepen langs de Somalische kust en in de Golf van 
Aden, met minstens vier feiten per week in 2009. Op het 
land werd een toename vastgesteld van opsluitingen en 
ontvoeringen, in het bijzonder in Amerikaanse landen, in 
de context van oorlog tussen drugskartels en handel in 
verdovende middelen. De registratie van drugshandel en 
drugsbezit ging ook in stijgende lijn, zonder dat daaruit 
af te leiden viel of het ging om een drugsprobleem of om 
opsporing en repressie. Er is nog altijd veel mensenhandel, 
maar dit valt niet precies in te schatten, al werden er 
in 2006 meer dan 21.000 slachtoffers opgespoord
in 111 landen. Moorden vertoonden een daling, met 
een wereldwijd cijfer van 7,6 per 100.000 personen in 
2004. Inbreuken tegen goederen daalden ook in aantal, 
hoofdzakelijk in Europa. Corruptie bleek zeer moeilijk 
in te schatten. Het voorbeeld van Afghanistan werd wel 
naar voren geschoven, door een steekproefenquête die 
aantoonde dat meer dan de helft van de ondervraagden 
steekpenningen betaald had aan een ambtenaar in 

de voorbije twaalf maanden. Wat strafrecht betreft, 
bleek er in 2006 wereldwijd een mediaan aantal van 
300 politieagenten per 100.000 inwoners te zijn. Het 
gevangenis personeel voor volwassenen varieerde tussen 
2 en 160 personen per 100.000 inwoners, terwijl het 
aantal politieagenten geen invloed leek te hebben op 
het aantal opgeloste strafzaken. Tot slot steeg het aantal 
personen opgesloten in gevangenissen met meer dan 60 % 
tussen 2000 en 2010, met een groot aandeel mensen die 
vastgehouden werden in afwachting van hun proces.

Het rapport 2014 van het Internationale Centrum voor 
Criminaliteitspreventie (CIPC) stelt gelijkaardige trends 
voor, wat aantoont dat de geregistreerde criminaliteit, 
ondanks de crisis van 2008 en tegen bepaalde verwachtingen 
in, gedaald is. Het moordcijfer is gedaald. In ontwikkelde 
landen zoals de Verenigde Staten, Canada en meerdere 
Europese landen was de daling sterker. Klassieke  
overtredingenzoalsinbraken,gekwalificeerdediefstallen
en autodiefstallen zijn ook afgenomen. Bepaalde experten 
vragen zich wel af of het niet gaat om een verschuiving  
van diefstallen naar nieuwe vormen, onder andere 
cybercriminaliteit, die aan de traditionele opsporings
methodes zouden ontsnappen. Misdaden gelinkt aan 
drugs zijn immers niet afgenomen op wereldvlak.

Wat preventie betreft, belicht dit rapport 2014 de 
trend om subsidies te verlagen en een “wijziging van 
het beleid van de politiediensten, die terugkeren naar 
fundamentele opdrachten ter bestrijding van criminaliteit 
en zich distantiëren van de bredere preventiefuncties en 
diensten gericht op de gemeenschap”24. Deze evolutie, 

4.  WAT ZIJN DE GROTE  
CRIMINELE TRENDS?

tegen een achtergrond van economische en sociale 
onzekerheid dragen bij tot de enscenering van onveiligheid 
in onze maatschappijen. Daar komt nog eens de 
juridisering of criminalisering bovenop van een reeks 
traditionele gedragingen, die leidt tot een toename van  
de geregistreerde criminaliteit. Bijvoorbeeld “vechten op 
de speelplaats werd lang beschouwd als onrust die eigen 

is aan jeugdig gedrag, en dat werd intern geregeld op 
school. Maar zodra dit vechten onaanvaardbaar wordt  
en gedefinieerd wordt als een delictmet verzwarende
omstandigheid door de wet en scholen en/of ouders  
de gewoonte nemen vechtpartijen te juridiseren, dan kan 
de delinquentie van minderjarigen enkel maar toenemen 
in de politie en justitiestatistieken”22.



25Algemene inleiding

die weinig gunstig geacht wordt, zou een gevolg zijn van 
de afname van de criminaliteitscijfers in het algemeen 
en van de recente economische recessie. Welnu, het 
rapport herinnert aan de richtprincipes van de Verenigde 
Naties voor misdaadpreventie, die aanbevelen om 
maatregelen voor criminaliteitspreventie in de relevante 
sociale en economische beleidsinitiatieven op te nemen, 
de pijler criminaliteitspreventie te behouden via sociale 
ontwikkeling en daarbij in het bijzonder voorrang te 
geven aan gemeenschappen, kinderen, gezinnen en 
risicojongeren.

In Europa bevestigen de trends van de criminaliteit  
en het strafrecht volgens de statistieken van Eurostat25 
de achteruitgang van de criminaliteit die geregistreerd 

werd tussen 2007 en 2010, behalve voor inbraken. 
Inbraken stijgen met 7 % in alle lidstaten van de Europese 
Unie, terwijl druggerelateerde misdaden, geweld en 
gekwalificeerdediefstallendalenmet3à6%,endiefstallen
van gemotoriseerde voertuigen met 23 % dalen. Wat de 
registratie van moorden betreft, valt een daling op in alle 
landen, met uitzondering van Denemarken, Griekenland 
en Malta. Het moordcijfer per 100.000 inwoners blijft 
hoger in de drie Baltische staten (tussen 4 en 8) dan in  
de andere landen van de Europese Unie (tussen 1 en 2).

We merken ook een toename op van de gevangenis
populatie voor volwassenen, minderjarigen en preventieve 
hechtenis, terwijl het aantal politieofficieren de laatste
jaren stabiel blijft.

25: CLARK S., 2013, “Population and social conditions – Trends in crime and criminal Justice, 2010”, Eurostat, Statistics in focus.
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5. KEUZE VAN DE ANALYSES

Deze uitleg over de totstandkoming van de analyses die volgen, biedt de gelegenheid om de redenen te verduidelijken 
waarom een bepaald bestudeerd thema gekozen werd en waarom met bepaalde zaken geen rekening gehouden werd.

1

2

3

4

Allereerst leek een denkoefening over de context
gegevens ons onvermijdelijk, in zoverre dat elke 
opgemerkte trend weinig te betekenen heeft als er 
geen rekening gehouden wordt met een referentie
element. Traditioneel gezien kan in criminaliteits
analyses de stijging van de registratie van een feit 
een vermindering met zich meebrengen van de 
waarschijnlijkheiddaarvanhetslachtofferteworden,
als de bevolkingsgroei die stijging nog overtreft. 
Ruimtelijke verschillen met betrekking tot de 
economische en sociale indicatoren, gekoppeld aan 
een statistische correlatie met de geregistreerde 
criminaliteit of de verschillende reactie op een 
preventiebeleid maakt het mogelijk om werk
hypotheses te formuleren over de oorzaken en de 
te nemen maatregelen. Het verslag begint dus met 
de voorstelling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewestviademografischeensociaaleconomische
gegevens.

Ten tweede voert het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op zijn grondgebied een beleid inzake 
preventie en veiligheid. Het Gewest plukt ook de 
vruchten van maatregelen genomen op andere 
beleidsniveaus. We kunnen in dit stadium niet 
alles analyseren, dus hebben we ervoor gekozen 
een beknopte voorgeschiedenis te schetsen die 
gericht is op het Gewest. Vervolgens hebben  
we een transversale analyse uitgevoerd van de 
plaatselijke Veiligheidsdiagnoses verwezenlijkt in 
het kader van het Brussels Preventie en Buurtplan. 
Het leek ons interessant daarmee rekening te 
houden. Aangezien dit verslag bedoeld is als het 
uitgangspunt voor een gewestelijke veiligheids
diagnose, is het immers maar normaal dat we 
rekening houden met het werk dat op plaatselijke 
schaal is verwezenlijkt. Deze analyse maakt het 
mogelijk de thema’s die vandaag belangrijk geacht 
worden te beschrijven. Het Programma Preventie 
Schoolverzuim bood dan weer het voordeel dat 
het de gegevens van onze gewestelijke collega’s 
beschikbaar stelde. We hebben dus dit programma 
kunnen behandelen, dat banden heeft met het 
Brussels Preventie en Buurtplan, dat ook school
verzuim aankaart. Een algemene voorstelling en 
een typologie van de ondernomen acties maakten 
het mogelijk de globale oriëntering ervan te 
analyseren. Tot slot opent de vzw Transit de 
analyse rond drugs en verslavingen.

Ten derde vormden de studies en enquêtes om  
het subjectieve veiligheidsgevoel van de burgers  
in te schatten materiaal uit eerste hand om ter zake 
de stemming te peilen. We hebben de beschikbare 
Europese gegevens geanalyseerd en verslag 
uitgebracht van de meest recente Veiligheids
monitor die in België is verwezenlijkt, dat wil zeggen 
in 2009. Deze instrumenten vormen een belangrijk 
onderdeel van de analyse. Ze moeten dus nieuw 
leven ingeblazen worden. Om het plaatje compleet 
temaken,zoudenenquêtesrondslachtofferschap
of zelf aangegeven delinquentie welkom zijn. Maar 
daarover hebben we geen informatie kunnen 
vinden met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Daarentegen voeren onze collega's van 
Visitbrussels sinds kort een online enquête uit over 
de tevredenheid van toeristen. We vonden die 
enquête interessant en hebben hier dan ook de 
vragen geanalyseerd die betrekking hebben op de 
materies behandeld door het BOPV. Dit hoofdstuk 
over het beeld en de subjectieve meningen van  
de Brusselaars zou in de toekomst consequenter 
moeten worden opgevolgd, zodra er gepaste 
enquêtemiddelen ontwikkeld zijn.

Ten vierde hebben we de politiële criminaliteits
statistiekenhaarfijnuitgekamd.Degeregistreerde
criminaliteit dringt zich op als referentiestatistiek 
en vormde dus een toegangspoort voor het BOPV. 
We zullen wel aantonen hoe complex het is om 
deze statistieken te gebruiken, gezien de interpretatieve 
limieten en de categorisering die het Strafwetboek 
volgt en die een delicaat werk vereist inzake de 
vergelijking van de gegevens om globale fenomenen 
op te sporen. Vooraleer we die politiestatistieken 
voorstellen, leek het ons logisch om eerst de 
richtingen voor te stellen die gegeven worden  
aan het politiewerk, namelijk de prioriteiten van  
de Nationale en Zonale Veiligheidsplannen. De 
prioriteiten bepalen immers in zekere mate de 
proactiviteit van de politiediensten, wat een toename 
van de registratie met zich meebrengt. In dit opzicht 
moeten we de algemene oriëntering van het 
misdaadbeleid in gedachten houden. We ronden 
dit hoofdstuk af met de bijgewerkte gegevens inzake 
verkeersongevallen, aangezien de meest recente 
analyse betreffende het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dateert van 2010. We zijn verheugd dat we 
aan deze update mochten bijdragen.
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Allereerst drongen de gemeentelijke administratieve 
sancties zich enigszins op. Dit zijn de enige 
gegevens over overlast, die sterk gemediatiseerd 
werden en aankondigingseffecten met zich 
meebrachten die het verantwoorden hierover uit 
te weiden. Bovendien heeft het BOPV, door het 
probleem van de harmonisering van de algemene 
politiereglementen en door het feit dat er geen 
enkele evaluatie heeft plaatsgevonden sinds de 
reglementaire wijzigingen, zich ingezet om een 
eerste stand van zaken op te maken voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2013 heeft het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie zich op ons verzoek 
gebogen over de gegevens van het Parket, en  
in mindere mate over de politiegegevens, om 
verschillende vaststellingen te formuleren die we 
in ons verslag hebben samengevat en in perspectief 
geplaatst. Een Brussels beeld schetsen van 
jeugdcriminaliteit maakte het mogelijk de feiten 
aan te pakken en de trends in het openbare  
debat te objectiveren. 

Vervolgens vloeit het thema veiligheid in het 
openbaar vervoer voort uit een zekere mediatisering 
van het fenomeen, het belang ervan voor de 
Brusselaars en de bezoekers, maar ook de 
investering van de Gewestregering. De ontwikkeling 
van deze analyse maakte het mogelijk diverse 
contextgegevens in perspectief te plaatsen met 
feiten, hoofdzakelijk opgetekend door de MIVB  
en de NMBS, die aantonen welk soort studie we 
kunnen uitvoeren als we gegevens kruisen.

Tot slot is er een grootschalige studie inzake 
prostitutie uitgevoerd. In opdracht van de 
Inter ministeriële Conferentie Sociale Zaken
Gezondheidszorg van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in 2013 heeft het BOPV documentair 
onderzoek en terreinonderzoek verricht om 
verslag uit te brengen over het thema in al zijn 
complexiteit vanuit verschillende oogpunten.

De studies en analyses die worden voorgesteld zijn uitgevoerd op verschillende momenten, verspreid over 2013 
en 2014. We hebben waar mogelijk geüpdatet met de meest recente informatie. Alle teksten zijn nagelezen  
door professionals, die we hartelijk danken voor hun advies en opmerkingen en die bijgedragen hebben aan  
de relevantie van dit verslag. 

Veel leesplezier.

Een ander belangrijk deel had deze waaier aan recurrente gegevens inzake preventie en veiligheid kunnen afsluiten. 
Het gaat om het gerecht. Dit project is intern opgestart, maar heeft niet kunnen leiden tot een diepgaande analyse.  
Het gerecht vormt de tweede schakel in het traject van het strafsysteem, en dit onderdeel is voorlopig hangend en wordt 
in de toekomst geïntegreerd.

Tot slot bespreken we de thematische analyses van de veiligheidsterreinen gedefinieerd in onze globale aanpak. 
Ook hier dringt een woordje uitleg over de gemaakte keuzes zich op.
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A B C

Het Brussels Gewest kan worden onderzocht aan de 
hand van een groot aantal parameters, maar sommige 
van die parameters verdienen een bijzondere aandacht 
met betrekking tot het thema van de veiligheid en de 
preventie. De bedoeling is om rekening te houden met 
een aantal algemene kenmerken van het grondgebied en 
van zijn bevolking om de analyses die achteraf worden 
gerealiseerd, beter te kunnen vatten. 

De gemobiliseerde gegevens worden contextuele gegevens 
genoemd wegens het gebruik dat ervan verwacht wordt, 
met name de contextualisering van de analyseresultaten 
in een globaal referentiekader dat in dit geval wordt 
gedefinieerd aan de hand van bepaalde statistieken. 
De contextuele gegevens verwijzen immers naar drie 
soorten gebruik.

1:  We merken op dat de gegevens hun eigen temporaliteit van publicatie hebben. De gegevens stoppen in de jaren die beschikbaar waren toen  
ze verwerkt werden. Onvermijdelijk zullen er voor bepaalde aspecten recentere gegevens beschikbaar zijn bij de publicatie van dit rapport.

1.1. Welke contextuele gegevens?

1. INLEIDING

De gegevens die het mogelijk maken 
om de cijfers van de geregistreerde 
criminaliteit of van andere ver- 
  s chijn selen te contextualiseren, in 
verhouding tot de demografische 
evolutie in termen van risico en kans 
op blootstelling aan een crimineel of 
ander fenomeen. Het is immers zo dat 
de kans om slachtoffer te worden 
van een specifiek feit niet groter is 
wanneer de statistiek ervan minder 
toeneemt dan de totale bevolking. 
Naast de demografie, in hoofdzaak 
gebaseerd op de verblijfplaats, maakt 
het feit dat rekening wordt gehouden 
met andere factoren, zoals de  
pendelaars- of toeristenstromen, het 
mogelijk om de presentierealiteit van 
de bevolking op het grondgebied 
veel gedetailleerder in te schatten.

De gegevens die het mogelijk maken 
om de geregistreerde criminaliteit of 
andere verschijnselen te contextua-
liseren, in het licht van de statistische 
maatschappelijke realiteit zoals die 
wordt gevat door de macro-indica-
toren (tewerkstellingscijfer, inkomens 
van de gezinnen…). De relevantie 
van deze correlaties biedt een  
statistische basis voor de formulering 
van verklarende hypotheses van het 
deterministische type aangaande 
de milieus of de levensomstandig-
heden die crimineel gedrag in de 
hand werken. Op die manier wordt 
het mogelijk om “risicozones” of  
“risicopersonen” te bepalen met het 
oog op preventieve acties.

De gegevens die het mogelijk maken 
om de geregistreerde criminaliteit 
of andere verschijnselen te contex-
tualiseren door het risico op bloot-
stelling te relativeren (aantasting van 
goederen, fysieke agressie, moord) 
in vergelijking met de risico’s die  
inherent zijn aan het moderne leven 
(sterftecijfer, verkeersongelukken, 
fysieke of mentale ziektes, natuur-
rampen, vervuiling, verlies van werk, 
financiële problemen, verslaving, 
sociale uitsluiting enz.). Dit derde 
type komt hier niet aan bod.

Wij lieten onze keuze vallen op de contextuele gegevens 
die gewoonlijk worden voorgesteld in het kader van 
criminologische analyses. Naast een basisvoorwaarde 
met betrekking tot de strategische sectoren en de 
monitoringwijken om een beter inzicht te krijgen in  
de bestaande statistische indelingen, stellen we het 

Gewest voor als een dorp met 100 personen. Daarna, 
volgens de twee eerste types gebruik van voorgestelde 
contextuele gegevens, bespreken we de gegevens met 
betrekking tot het grondgebied, de demografie en de 
bevolking, alsook de sociaaleconomische gegevens.1
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1.2. Het Gewest als een dorp 

2:  Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, 2013, “Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu eens een dorp met 100 inwoners was”,  
beschikbaar op http://www.ibsa.irisnet.be/fichiers/a-la-une/A_la_Une_201309.pdf.

Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu eens een dorp met 100 inwoners was, 
dan zou dat 51 vrouwen en 49 mannen tellen. 

Van die 100 inwoners zouden er 67 Belgen zijn, 21 vreemdelingen van de Europese Unie en  
12 mensen afkomstig van buiten de EU (Figuur 1). 

Dat jaar zou dat dorp van 100 inwoners ook twee geboortes en één overlijden kennen. Er zouden 
zich 6 nieuwe inwoners hebben gevestigd: 4 uit het buitenland, 2 komende uit de rest van België. 
Eén Brusselaar zou naar het buitenland zijn verhuisd terwijl 3 andere Brussel hebben verlaten  
om zich elders in het land te gaan vestigen. 

Van die 100 inwoners van alle leeftijden, zijn er 37 die werk hebben, 8 zijn werkloos, 9 inwoners 
van 15 jaar en ouder studeren, 15 inwoners van 15 tot 64 jaar zijn beroepshalve niet actief,  
13 inwoners ouder dan 65 zijn met pensioen. Tot slot zijn 19 inwoners jonger dan 15 jaar. 

22 inwoners zijn nog niet meerderjarig, 64 hebben een beroepsactieve leeftijd en 13 inwoners 
hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

Van deze inwoners verklaren 73 zich in goede gezondheid te bevinden in tegenstelling tot  
de 27 anderen.

74 inwoners wonen op minder dan 250 m van een bushalte

en 82 inwoners wonen in de buurt van een groene ruimte. 

Dat dorp zou 45 wagens tellen maar de inwoners, pendelaars en toeristen zouden jaarlijks bijna 
31.000 ritten met het openbaar vervoer ondernemen. Het dorp zou nog geen anderhalve hectare 
groot zijn, wat neerkomt op het equivalent van twee voetbalvelden. De 46 gezinnen, waarvan de 
helft alleenstaanden, wonen in evenveel woningen die zijn ondergebracht in 11 huizen, die vaak 
worden opgedeeld, en in 3 appartementsgebouwen.

77 inwoners wonen in een gezin met twee personen of meer tegenover 23 inwoners die 
alleenstaand zijn.

En op 31 december (2013) zou het dorp 102 inwoners tellen             2. 
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FIGUUR 1:
Het BHG in een oogopslag
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TABEL 1:  
Kenmerken en aantal van de statistische sectoren vanaf 1/10/2001

Administratieve 
eenheden

Aantal 
sectoren

Aantal 
gemeenten

Gemiddeld aantal 
sectoren 

per gemeente

Gemiddelde 
bevolking 

per sector (2014)

Totale  
oppervlakte  

(km²)

Gemiddelde 
oppervlakte 

per sector (km²)

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 724 19 38,1 1.607,0 161,4 0,22

Vlaams Gewest 9.182 308 29,8 698,2 13.522,3 1,47

Waals Gewest 9.875 262 37,7 362,1 16.844,3 1,71

België 19.781 589 33,6 563,7 30.527,9 1,54

© BOPV – Bron: BISA, Algemene directie Statistiek – Statistics Belgium

TABEL 2:  
Algemene kenmerken van de wijken van de monitoring

Categorieën
 van wijken

Aantal 
wijken

Aantal 
statistische 

sectoren

Gemiddeld 
aantal 

statistische 
sectoren  
per wijk

Totale  
bevolking 

(2011)

Gemiddelde 
bevolking 

per wijk (2011)

Totale 
oppervlakte 

(km²)

Gemiddelde 
oppervlakte 

per wijk

Woonwijken 118 670 5,7 1.116.033 9.458 119,5 1,0

In percentage  
van het totaal 81,4 92,5 - 99,7 - 74,1 -

Industriegebieden  
en stations 6 15 2,5

3.055 170

13,5 2,3

Groene ruimtes 18 36 2,0 27,5 1,5

Kerkhoven 3 3 1,0 0,8 0,3

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 145 724 5,0 1.119.088 7.718 161,4 1,1

© BOPV – Bron: BISA, Algemene directie Statistiek – Statistics Belgium

De statistische sector is de kleinste territoriale eenheid 
waarvoor een reeks administratieve gegevens beschikbaar 
zijn (bevolking, werkzoekenden, gemiddelde inkomens, 
enz.). De definitie van de statistische sectoren is het 
resultaat van de onderverdeling van het grondgebied 
van de gemeenten door het Nationaal Instituut voor  
de Statistiek om een veel preciezer niveau te kunnen 
bieden dan het gemeentelijke niveau bij de publicatie  
van de gegevens.

Het Brussels Gewest is onderverdeeld in 724 statistische 
sectoren met een gemiddelde bevolking van 1.600 
inwoners per sector (Tabel 1).

De wijkmonitoring van zijn kant, pakt uit met een 
statistische indeling van de Brusselse ruimte die we kunnen 
situeren tussen de statistische sectoren en de gemeenten 
(Tabel 2). De administratieve onderverdeling in 19 
gemeenten, die niet homogeen is vanuit maatschappelijk 

standpunt, maakt het niet mogelijk om een beeld op te 
hangen van de dynamieken en de leefgewoontes die we er 
kunnen aantreffen. De statistische sectoren hebben op zich 
weinig sociologische betekenis, omdat ze ofwel te uitgebreid 
zijn om de specifieke kenmerken van bepaalde straten te 
belichten, ofwel te klein om een leef- of beheerruimte te 
vormen.3 Maar meestal zijn indicatoren op deze schaal 
weinig betekenisvol omdat de sector te weinig bevolkt is.

Het Brussels Gewest is onderverdeeld in 145 wijken die 
het hele grondgebied beslaan. Die 145 wijken kunnen 
worden opgesplitst in 118 woonwijken, 6 industriegebieden 
en stations, 18 groene ruimten en 3 kerkhoven.

Een wijk is een som van statistische sectoren die ruimtelijk 
aan elkaar grenzen, maar deze som valt niet samen met 
de gemeentegrenzen. Zo tellen we 48 transgemeentelijke 
wijken, die delen van het grondgebied omvatten die deel 
uitmaken van 2, 3 of zelfs 4 gemeenten.

1.3. Statistische sectoren en buurten 

3:  SRDU-GESSO, Vereniging, 2008, “Uitwerking van een netwerkmonitoring die het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt”, 
Eindrapport, p. 9, beschikbaar op: https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/static/attachments/cms/na/33/rapportfinal.
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Als hoofdstad, gewest en zetel van tal van Europese en 
internationale instellingen, huisvest Brussel een groot 
aantal instanties en infrastructuren. De voornaamste zijn 
namelijk:

 het Kasteel van Laken;
 het Koninklijk Paleis;
 de federale, gewestelijke, communautaire en ge-

meen te  lijke instellingen en besturen (Parlementen, 
Regeringen, overheidsbesturen, …);

 de zetels van de Europese Unie (Parlement, Commissie, 
Raad, Eurocontrol…);

 ongeveer 200 ambassades en consulaten;
 de zetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;

 de partijzetels;
 de zetels van grote banken en multinationals;
 de 3 gevangenissen in Vorst, Sint-Gillis en Berkendael;
 het nationale Koning Boudewijnstadion;
 het Constant Vanden Stockstadion;
 28 stations van de NMBS waarvan 3 belangrijke 

stations, waaronder 1 internationaal;
 69 metro- en premetrostations;
 12 bedrijven die zich bezighouden met de behandeling, 

productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen 
(SEVESO);

 de Haven van Brussel.

2.1. Infrastructuur

2. GRONDGEBIED EN BEVOLKING

© GOB - SPRB 
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Het grondgebied van het Brussels Gewest, dat territoriaal 
is ingesloten door de provincie Vlaams-Brabant en 
op nog geen 4 km afstand ligt van Waals-Brabant, is 
161,4 km² groot, wat nauwelijks 0,5 % van het nationale 
grondgebied uitmaakt. Daartegenover staat dan wel 
dat met zijn 1.154.635 inwoners op 1 januari 2013, 
het Gewest 10,4 % van de Belgische bevolking uitmaakt 
(Tabel 3).

Het grondgebied is opgesplitst in 19 gemeenten.  
De onderlinge verschillen zijn vrij aanzienlijk, zowel  

wat de omvang als de verdeling van de bevolking en  
de dichtheid van de bevolking betreft (Tabel 4). 

Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en Koekelberg zijn de 
dichtstbevolkte gemeenten, met een geringe oppervlakte, 
verspreid over het centrale deel van Brussel en zonder 
rechtstreekse onderlinge verbinding. Ze hebben ook de 
grootste bevolkingsdichtheid. Watermaal-Bosvoorde, Ukkel 
en Oudergem zijn daarentegen uitgestrekte gemeenten, 
verwijderd van het centrum, behorend tot dezelfde 
politiezone en met de geringste bevolkingsdichtheid.

2.2. Institutionele grenzen en bevolking

TABEL 3:  
Verdeling van de Belgische bevolking volgens Gewest

Administratieve 
eenheden

Totale bevolking
(2013) 

Bevolking
 (% België)

Totale oppervlakte 
(km²)

Oppervlakte 
(% België)

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1.154.635 10,4 161,4 0,5

Vlaams Gewest 6.381.859 57,5 13.522,3 44,3

Waals Gewest 3.563.060 32,1 16.844,3 55,2

België 11.099.554 100,0 30.528,9 100,0

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium

TABEL 4: 
Verdeling van de bevolking volgens gemeente

Administratieve 
eenheden

Totale bevolking 
(2013)

Bevolking
 (% Gewest)

Oppervlakte
 (ha)

Oppervlakte 
(% Gewest)

Dichtheid 
(inw./km²)

Anderlecht 113.462 9,8 1.774 11,0 6.394

Oudergem 32.350 2,8 903 5,6 3.581

Sint-Agatha-Berchem 23.410 2,0 295 1,8 7.937

Brussel-Stad 168.576 14,6 3.261 20,2 5.170

Etterbeek 46.228 4,0 315 2,0 14.679

Evere 37.364 3,2 502 3,1 7.446

Vorst 54.024 4,7 625 3,9 8.646

Ganshoren 23.664 2,0 246 1,5 9.638

Elsene 84.216 7,3 634 3,9 13.274

Jette 49.411 4,3 504 3,1 9.797

Koekelberg 21.025 1,8 117 0,7 17.932

Sint-Jans-Molenbeek 94.653 8,2 589 3,7 16.065

Sint-Gillis 50.377 4,4 252 1,6 19.953

Sint-Joost-ten-Node 27.207 2,4 114 0,7 23.818

Schaarbeek 130.587 11,3 814 5,0 16.043

Ukkel 80.487 7,0 2.291 14,2 3.513

Watermaal-Bosvoorde 24.467 2,1 1.293 8,0 1.892

Sint-Lambrechts-Woluwe 52.592 4,6 722 4,5 7.279

Sint-Pieters-Woluwe 40.535 3,5 885 5,5 4.580

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1.154.635 100,0 16.138 100,0 7.155

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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De geografische verdeling van de bevolking op het 
grondgebied kan worden verduidelijkt aan de hand van 
de indicator bevolkingsdichtheid. Uit Kaart 1 blijkt dat 
de grootste bevolkingsdichtheden zich bevinden in de 
eerste kroon. De tweede kroon, in het bijzonder in het 
Zuiden en het Oosten, herbergt talloze wijken met een 
lage bevolkingsdichtheid. 

De verschillen tussen de Brusselse gemeenten vloeien 
voort uit de stedelijke morfologie en de publieke ruimte, 
alsook uit het type bebouwing. Deze verschillen, op basis 
van de residentiële factor, de aanwezigheid van kantoren, 
van parken of van industrie, verklaren de aanwezigheid 
van zones met lage bevolkingsdichtheid van het centrum 
tot de rand.

2.3. Bevolkingsdichtheid

KAART 1: 
Bevolkingsdichtheid 2011 (inw./km²)

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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De demografische evolutie van het Brussels Gewest 
wordt gekenmerkt door een toename met bijna 20 % 
van het aantal inwoners tussen 2000 en 2013, toen 
het evolueerde van ongeveer 960.000 naar 1.155.000. 
Volgens de jongste projecties van het Planbureau zal 
deze aanzienlijke stijging zich ook de komende jaren 
doorzetten (Figuur 2), waarbij de bevolking in 2030 
de kaap van 1.274.000 inwoners zou kunnen ronden. 
Vanaf die datum zou een groeidaling inzetten en zou 
de bevolking pas tegen 2050 de grens van 1.300.000 
inwoners bereiken.

We merken eveneens het bestaan op van een demo-
grafische specialisatie van de Brusselse gemeenten, wat 
betekent dat de demografische evolutie een aantal 
aanzienlijke verschillen verbergt tussen gemeenten. 
De globale kloof situeert zich tussen het Noordwesten, 
dat meer bevolkt is en sneller zal aangroeien, en het 
Zuidoosten met een naar verwachting minder uitgesproken 
bevolkingsaangroei. 

De toename van de bevolking sinds halfweg de jaren 
90 kan worden verklaard door het zeer aanzienlijke 
internationale migratiesaldo, met andere woorden 
het verschil tussen vreemdelingen die zich in België 
zijn komen vestigen en Belgen die naar het buitenland 
zijn vertrokken (+19.498 in 2012), en door het hoge 
natuurlijke saldo, met andere woorden het verschil 
tussen de geboortes en de overlijdens (+8.870 in 2012); 
deze beide cijfers compenseren het zeer negatieve 
interne migratiesaldo (-13.714 in 2012). We vermelden 
dat Brussel over het algemeen ongeveer een derde  
van de vreemde migranten onthaalt. 

In 2009 maakt het migratiesaldo van de totale bevolking 
voor het Brussels Gewest per leeftijdscategorie het 
mogelijk om inzicht te verkrijgen in de heersende 
dynamiek (Figuur 3). 

Het grootste aantal binnenkomers situeert zich tussen 
15 en 35 jaar, met andere woorden vanaf de leeftijd van 

2.4. Demografie

FIGUUR 2:
Evolutie van de bevolking in het BHG van 1991 tot 2061

© BOPV – Bron: Federaal Planbureau – Algemene Directie Statistiek –  
Statistics Belgium

FIGUUR 3:
Totaal migratiesaldo in het BHG per leeftijdscategorie (2009)
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de jongvolwassenen. De grote aantrekkingskracht van 
het Gewest bij jongeren kan worden verklaard door 
het grote aanbod inzake onderwijs, werkgelegenheid, 
cultuur en door de huurmarkt op een leeftijd waarop 
men het ouderlijk huis verlaat. Brussel blijft een jonge 
stad (en zal dat ook blijven) die meer verjongt dan de 
totale Belgische bevolking die eveneens de neiging 
vertoont om te vergrijzen. Vanuit dit standpunt kan de 
daling van de criminaliteit in het geval van het Brussels 
Gewest niet worden verklaard door de veroudering van 
de bevolking. 

De vertrekken zijn kenmerkend in twee leeftijdscategorieën, 
de eerste van 0-10 jaar, en de andere rond de leeftijd van 
35 jaar en ouder. Dit heeft te maken met het verschijnsel 
van de randverstedelijking waarmee de hoofdstad al 
verschillende decennia wordt geconfronteerd en waarbij 
gezinnen met zeer jonge kinderen de stad verlaten en een 
woning aankopen in meer open en groene ruimtes.

De relatieve stijging vanwege senioren kan met name 
worden verklaard door de gezondheids- en nabijheids-
diensten die de hoofdstad hen biedt, en door de behoefte 
om omringd te worden, gekoppeld aan de beperkte 
mobiliteit van oudere mensen. 

Het Brussels Gewest kent bovendien een snellere stijging 
dan de andere gewesten. Deze demografische boom is 
eveneens terug te vinden in de prognoses die voor Brussel 
tegen 2020 een groei voorzien van 5,2 %, tegenover 3 %  
in België, en 2,6 % in Vlaanderen en 2,8 % in Wallonië.4  
De uitdaging bestaat er vooral in om in voldoende mate 
voor basisvoorzieningen te zorgen (woningen, scholen). 

Andere indicatoren moeten worden toegevoegd om 
rekening te kunnen houden met de presentiefactor van 
de bevolking, met name de evaluatie van de globale 
bevolking op een grondgebied op een bepaald moment. 
Het woon-werkverkeer van de pendelaars en het toerisme 
zijn niet opgenomen in de statistieken van de Brusselse 
bevolking; die worden immers opgesteld op basis van  
het woonadres.

4:  Voorspelling van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.
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FIGUUR 4:
Omvang van de Brusselse gezinnen op 1 januari 2013

FIGUUR 5:
Evolutie van de gezinnen volgens omvang (2005-2013)

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. © BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

In het Brussels Gewest wonen gezinnen van zeer uiteen-
lopende omvang, gaande van alleenstaanden tot gezinnen 
van meer dan 7 personen. Figuur 4 toont het gewicht van 
de alleenstaande gezinnen die goed zijn voor 47 %, met 
24 % vrouwen en 23 % mannen. Gezinnen bestaande uit  
2 personen zijn goed voor 23 % van de totale bevolking, wat 
samen met de alleenstaanden dus een totaal uitmaakt 
van 70 %. De gezinnen met 3 en 4 personen vertegen-
woordigen respectievelijk 12 en 10 %. Tot slot daalt het 
aandeel van de gezinnen bestaande uit 5 personen tot 5 %.

In vergelijking met België wordt het belang van de 
gezinnen bestaande uit een persoon in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ruimschoots bevestigd (48 %). 

Het gezin bestaande uit 2 personen in het Brussels 
Gewest is het gezin dat verhoudingsgewijs het meest 
verschilt van het Belgische gemiddelde (Tabel 5).

Alleenstaanden met kind/kinderen zijn de profielen die 
het vaakst worden gezien als potentieel het zwakst of in 
moeilijkheden verkerend. Zo blijkt dat in 2013, 11 % van de 
Brusselse gezinnen bestond uit alleenstaande vrouwen 
met kind/kinderen, tegenover 10 % op Belgisch niveau, 
terwijl slechts 3 % van de Brusselse mannen zich in deze 
situatie bevond, tegenover 4 % op Belgisch niveau. We 
noteren ook dat in gevallen van co-ouderschap, het vaak 
voorkomt dat het kind bij de moeder is gedomicilieerd.

De analyse van de evolutie van de gezinnen in het BHG 
tussen 2005 en 2013 toont een stijging aan van het  
aantal alleenstaande mannen tegenover een stabilisering 
van het aantal alleenstaande vrouwen (Figuur 5). Die 
toename is des te groter bij grotere gezinnen tot 5 leden. 
Vanaf 5 personen is die toename minder groot naarmate 
het aantal gezinsleden toeneemt. Die toename is zelfs 
negatief voor de gezinnen van 8 personen en meer.

2.5. Samenstelling van de gezinnen

23%
Alleenstaande mannen

24%  
Alleenstaande vrouwen 

23%
2 personen

12%
3 personen

10%
4 personen

5%
5 personen

2%
6 personen

1%
7 personen en meer

TABEL 5:  
Grootte van de Brusselse gezinnen tegenover het Belgische gemiddelde op 1 januari 2013

Alleenstaande 
mannen

Alleenstaande 
vrouwen 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen 7 en meer

BHG 23,5 % 24,1 % 23,1 % 12,1 % 9,6 % 4,6 % 1,9 % 1,1 %

België 16,2 % 17,8 % 31,6 % 14,8 % 12,7 % 4,7 % 1,5 % 0,4 %

BHG – België 7,3 % 6,3 % -8,5 % -2,7 % -3,1 % -0,1 % 0,5 % 0,7 %

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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Het is interessant om vast te stellen dat, naast het 
gewicht van de alleenstaande gezinnen, het vooral de 
gezinnen zijn die ondervertegenwoordigd zijn in Brussel 
in vergelijking met België, die in aantal toenemen: de 

gezinnen van 4,5 en 6 personen. Toch moeten we dit 
nuanceren door te wijzen op de moeilijkheden die het 
beleid ondervindt om bepaalde gezinnen met kinderen 
aan te trekken die de neiging hebben de stad te verlaten.

De bevolking volgens geslacht voorgesteld in Figuur 6 
toont geen verschillen tussen de gewesten. Vrouwen 
zijn goed voor 51 %, tegenover 49 % mannen. 

Van de vreemde bevolking zijn de mannen verhoudings gewijs 
talrijker en zijn ze goed voor 50 % in het Brussels Gewest, 
51 % in het Waals Gewest en 52 % in het Vlaams Gewest. 

De omvang en de variabiliteit in de tijd van de vreemde 
gemeenschappen binnen de bevolking zijn kenmerkend 
voor de hoofdstad die vaak als aantrekkelijk wordt 
beschouwd omwille van haar multiculturalisme. Zonder 
te proberen te achterhalen of daar een reële inter-
culturaliteit of een verscherpt kosmopolitisch bewustzijn 
uit voortvloeit, is het toch belangrijk om de voornaamste 
nationaliteitencategorieën voor te stellen, de nationaliteiten 
die het meest vertegen woordigd zijn en hun evolutie.

De rangschikking per nationaliteit volgt het juridische 
criterium. De dubbele nationaliteit wordt verrekend in  
de Belgische bevolking. De vreemde bevolkingsgroepen 
hebben betrekking op mensen die enkel een vreemde 
nationaliteit hebben. We noteren dat de vluchtelingen en 
personen die als dusdanig worden erkend, zijn opgenomen 
in de overeenstemmende vreemde nationaliteiten.

2.6. Bevolking volgens geslacht

2.7. Vreemde bevolking

FIGUUR 6:
Bevolking volgens geslacht in de drie gewesten op 1 januari 2013
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Met 67 % personen van Belgische nationaliteit in 2013, 
21 % onderdanen van de Europese Unie (Kroatië niet 
meegerekend), waarvan 15 % uit het Europa van de 15 en 
6 % afkomstig van de nieuwe lidstaten, in hoofdzaak uit 
Oost-Europa, zijn de niet-EU-ingezetenen goed voor 12 % 
van de Brusselse bevolking (Figuur 7).

Van de 33 % niet-Belgen (Figuur 8), omvatten de niet-
EU-nationaliteiten in hoofdzaak Noord-Afrikanen van 
Marokkaanse origine (3,4 %), Turken (0,8 %) en Congolezen 
uit de Democratische Republiek Congo (0,8 %). 

Van de Europese landen staat Frankrijk (5 %) op de eerste 
plaats, wat te maken heeft met de geografische en 
taalkundige nabijheid en met een studentenbevolking 
die toeneemt in de hoofdstad, gevolgd door Italië 
(2,6 %), gedeeltelijk het resultaat van de opeenvolgende 
migratiegolven in de 20e eeuw. Roemenië (2,4 %) en Polen 
(2,3 %), met respectievelijk 27.381 en 26.245 inwoners 
tegenover 729 en 2.096 in 2000, zijn de nieuwe Oost-
Europese nationaliteiten die zijn gemigreerd naar Brussel, 
door hun recente integratie in de Europese Unie en de 
omvang van hun respectieve bevolkingen. Het aantal 
Spanjaarden (2,2 %) blijft groot, met name als gevolg van 
de vele Spanjaarden die hun land zijn ontvlucht tijdens 
het Franco-regime en om economische redenen. Dezelfde 
motieven zijn ook van toepassing op Portugal (1,6 %).

De evolutie tussen 2000 en 2013 van de 10 vreemde 
gemeenschappen die het sterkst zijn vertegenwoordigd, 

is veelzeggend (Tabel 6). Naast het opduiken van Polen 
en Roemenië, die een zeer sterke evolutie hebben 
gekend (11 keer meer Polen en 36 keer meer Roemenen 
tussen 2000 en 2013), en, omgekeerd, het verdwijnen 
van Griekenland en het Verenigd Koninkrijk (waarvan 
de bevolking stabiel blijft), wipt Frankrijk over Marokko 
met een stijging van 67 %. Duitsland kent een toename 
met 51 % van zijn bevolking in Brussel, wat ongetwijfeld 
te maken heeft met de aanwezigheid van de Europese 
instellingen. De toename met 25 % van de Congolezen uit 
de DRC zou met name verklaard kunnen worden door de 
voortdurende conflicten in de vroegere Belgische kolonie 
of door het feit dat het niet mogelijk is om de dubbele 
nationaliteit aan te nemen.5 

Het aantal inwoners uit Portugal, Spanje en Italië blijft zeer 
zeker toenemen maar ze nemen minder plaats in dan de 
andere zich ontwikkelende vreemde gemeenschappen. 
De belangrijke dalingen hebben betrekking op Turkije en 
Marokko, maar deze cijfers zijn minder de weerspiegeling 
van een verminderde aanwezigheid van deze gemeen-
schappen dan van de verwerving van de Belgische 
nationaliteit voor een gedeelte onder hen.

FIGUUR 8:
De 10 vreemde nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd  
op 1 januari 2013

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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5:  Artikel 10 van de Grondwet van de Democratische Republiek Congo van februari 2006 voorziet de exclusiviteit van de Congolese nationaliteit die niet 
kan worden verkregen samen met een andere nationaliteit. Dit is echter wel mogelijk in de Republiek Congo (Congo-Brazzaville).

FIGUUR 7:
Bevolking per nationaliteitengroep op 1 januari 2013
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TABEL 6:  
Evolutie van de 10 sterkst vertegenwoordigde vreemde gemeenschappen tussen 2000 en 2013

2000 2013 Évolution 

Marokko 62.292 Frankrijk 57.700 Frankrijk 67%

Frankrijk 34.497 Marokko 39.758 Marokko -36 %

Italië 28.951 Italië 29.720 Italië 3 %

Spanje 21.442 Roemenië 27.381 Roemenië (x36)

Turkije 19.398 Polen 26.245 Polen (x11)

Portugal 15.802 Spanje 24.826 Spanje 16 %

Griekenland 9.530 Portugal 18.648 Portugal 18 %

Verenigd Koninkrijk 8.572 Duitsland 10.224 Duitsland 51 %

DRC 7.336 Turkije 9.398 Turkije -52 %

Duitsland 6.775 DRC 9.188 DRC 25 %

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium

In de periode 2000 tot 2013 stellen we vast dat het aantal 
Vlaamse en Waalse pendelaars aan schommelingen onder-
hevig is geweest, maar in de betrokken periode toch licht is 
toegenomen (Figuur 9). Het inkomende pendelverkeer is nog 
steeds goed voor meer dan de helft van de werk gelegenheid 
in het Gewest (51,6 % van de tewerkstelling in het Gewest  
in 2013). Het uitgaande pendelverkeer, van zijn kant, is met 
meer dan 40 % toegenomen in de bestudeerde periode, en 

evolueerde van ongeveer 48.000 naar bijna 66.000 Brusselse 
pendelaars. Ongeveer 16,8 % van de actieve bevolking 
gaat naar Vlaanderen of naar Wallonië om er te werken.

De presentiefactor op basis van het pendelverkeer 
impliceert een kolossale verandering. Het verschil 
tussen het inkomende en uitgaande verkeer voegt zowat 
300.000 personen toe aan het Brusselse grondgebied.

2.8. Binnenkomend en uitgaand pendelverkeer

FIGUUR 9:
Evolutie van het binnenkomend en uitgaand pendelverkeer in het BHG van 2000 tot 2012
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Wat het toerisme betreft, kunnen we een toename met 
40 % vaststellen van het aantal overnachtingen tussen 
2000 en 2013 (Figuur 10). Van ongeveer 4,5 miljoen 
overnachtingen in 2000 zijn we geëvolueerd naar meer 
dan 6 miljoen 2013. Deze zeer gunstige evolutie kan in 
hoofdzaak worden toegeschreven aan de recreatieve 
overnachtingen, met andere woorden aan het vakantie-
toerisme; het zakelijke toerisme van zijn kant kent een  
veel bescheidener vooruitgang tijdens deze periode. 

Wat de positieve evolutie van het aantal toeristische 
overnachtingen zo interessant maakt, is dat de toename 
sterker is dan de algemene demografische evolutie.  
Het gemiddelde jaarlijkse aantal toeristen in verhouding 
tot de Brusselse bevolking verschuift van 1,3 % in  
2000 naar 1,5 % in 2013. In termen van presentie-
evaluatie van de bevolking, is de toerist dus een 
element dat vandaag veel meer aanwezig is dan in 
het verleden.  

2.9. Toerisme

FIGUUR 10:
Evolutie van het aantal toeristische overnachtingen in het BHG van 2000 tot 2013
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De correlatie tussen socio-economische indicatoren 
en de criminaliteitscijfers werd in België onlangs nog 
bestudeerd in een analyse van de ruimtelijke verdeling 
van de criminele daden.6  Op basis van de inbreuken 
die werden geregistreerd in de 589 gemeenten van het 
Koninkrijk tussen 2001 en 2006, wijst een studie op een 
zeer belangrijke statistische link tussen werkloosheid en 
criminaliteit op territoriaal niveau. Het is niet mogelijk 
om een significante link te leggen tussen de gemiddelde 

inkomensongelijkheid tussen de grondgebieden en 
het criminaliteitscijfer, behalve voor de preventie van 
inbreuken op goederen en eigendommen. We dienen 
dit evenwel te nuanceren door te stellen dat het hier 
kan gaan ofwel om een grotere neiging van de bevolking 
gelinkt aan een kansarm gebied inzake werkloosheid 
en gemiddeld inkomen, om inbreuken te plegen, ofwel 
om een politie-interventie die meer is toegespitst op  
deze gebieden.

Het jaarlijks gemiddeld inkomen van de Brusselse 
gezinnen bedraagt 13.312 € tegenover 16.651 € op 
nationaal vlak. Tussen 2001 en 2012 is dat toegenomen 
met 27 %, tegenover 42 % op nationaal niveau (Figuur 11). 
Deze relatieve verarming van het Gewest wordt versterkt 

door een daling van de koopkracht als gevolg van de 
overstap naar de euro en de sterke stijging van de prijzen 
op de vastgoedmarkt en van de goederen in het algemeen 
die niet gepaard is gegaan met een vergelijkbare stijging 
van de lonen.

3.1. Gemiddeld inkomen

FIGUUR 11:
Totaal belastbaar netto-inkomen per inwoner van 2001 tot 2012 (inkomstenjaar)

© BOPV – Bron: FOD Economie – Algemene Directie statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
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6:  HOOGHE M. et al., 2011, “ Unemployment, inequality, poverty and crime. Spatial distribution patterns of criminal acts in Belgium “, in het British 
Journal of Criminology. Voor meer details, zie http://www.socialcohesion.eu/.

3. SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN
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De demografische evolutie van het afgelopen decennium 
bedraagt dus 20 %, zoals we reeds hebben gezien. De 
tewerkstelling binnen het BHG kende een positieve 
evolutie van bijna 9 % tussen 2000 en 2012, wat 
overeenstemt met een stijging met ongeveer 57.000 
arbeidsplaatsen (Figuur 12).

Deze evolutie is evenwel beperkter dan die van de 
bevolking op actieve leeftijd, die een toename kende 
van 9 % sinds 2005. 

Zonder rekening te houden met de socio-economische 
profielen, de leeftijdscategorieën en de scholingsniveaus 
die mee de verklaring zijn voor het hoge aantal 
werkzoekenden in het BHG, vertaalt het verschil tussen 
het jobaanbod en de potentiële vraag van de niet-
werkende actieve bevolking zich in een hoge werkloosheid.

Van de actieven heeft niet iedereen werk. Sinds 2012 is 
meer dan één vijfde van de Brusselse actieve bevolking 
werkloos en in 2014 zal dit cijfer 21,8 % bereiken, wat 
zeer afgetekend boven het nationale gemiddelde ligt, 
dat om en bij 12 % bedraagt. Tussen 2001 en 2013 nam 
het aantal werkzoekenden in Brussel toe met 55 % 
(Figuur 13). Verlies van werk of het ontbreken van een 
inkomen, dat vaak de deur openzet naar kansarmoede 
en sociale uitsluiting, brengt huisvestingsproblemen 
met zich mee of een moeilijke toegang tot basisdiensten 
(gezondheid, cultuur…).

3.2. Tewerkstelling en werkloosheid

FIGUUR 12:
Evolutie van de werkgelegenheid binnen het BHG van 2000 tot 2012
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FIGUUR 13:
Niet-werkende werkzoekenden in het BHG van 2001 tot 2013
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KAART 2: 
Verdeling van de werkzoekenden per wijk

Geografisch gezien is het aandeel werkzoekenden, met 
andere woorden de verhouding tussen alle werkzoekenden 
en de actieve bevolking tussen 18 en 64 jaar, het hoogst 
in het noorden en het westen van de vijfhoek, die wordt 
gekenmerkt door een belangrijke immigratie en een 
industrieel verleden dat een herbestemming krijgt langs 
het kanaal (Kaart 2). Deze ruimte, die een centrale plaats 

inneemt in het Brusselse openbare beleid, wordt ook 
gedefinieerd door de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling 
van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) die, omwille 
van haar zwakkere socio-economische kenmerken, het 
voorwerp is van met name regionale geterritorialiseerde 
financieringen voor positieve discriminatie, zoals het 
geval is voor de Wijkcontracten.

BHG: 14.84 %

© BOPV – Bron: BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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KAART 3 : 
Verdeling van langdurig werklozen per wijk in % (2012)

Werkloosheid van meer dan een jaar, de zogeheten 
langdurige werkloosheid, is eveneens sterker vertegen-
woordigd in het noorden, oosten en zuiden; we  
kunnen hier spreken van een sikkel die is uitgebreid op 
gewestelijke schaal. Er is een duidelijke breuklijn zichtbaar 
tussen oost en west; de wijk in het donkerblauw in 
Woluwe in het oosten, goed voor een aandeel van meer 

dan 64 %, heeft steeds een aandeel werkzoekenden dat 
twee keer kleiner is dan de meeste wijken uit het westen 
van de stad. De redenen voor de langdurige werkloosheid 
en de inkomens van de gezinnen die zich veeleer situeren 
in het oosten, zijn eveneens anders dan in het westen 
(Kaart 3).

BHG: 62,39 %
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Het leefloon, dat wordt toegekend door het OCMW na 
een sociaal onderzoek, wordt toegekend aan personen 
die volgens de wet op de maatschappelijke integratie die 
in voege is getreden op 1 oktober 2002, niet beschikken 
over voldoende bestaansmiddelen. Het vervangt het 
vroegere bestaansminimum. Wie niet voldoet aan de 
voorwaarden die zijn vereist om te kunnen genieten van 
het leefloon, heeft de mogelijkheid om financiële hulp 
aan te vragen die equivalent is aan een leefloon in het 
kader van het recht op maatschappelijke hulp op basis 
van de wet van 2 april 1965.

Het aantal begunstigden van het leefloon en van het 
equivalent leefloon (Tabel 7) is net als de werkloosheid 
een indicator voor onzekerheid en armoede. 

Uit de evolutie van het aantal begunstigden van het 
leefloon en het equivalent leefloon tussen 2008 en 2012 
blijkt een stijging van 22 % in Brussel, 20 % in Wallonië en 
4,5 % in Vlaanderen, tegenover 15 % op nationaal niveau. 
Vanaf 2010 blijkt deze toename zich eerder te stabiliseren 
in Wallonië en Brussel, terwijl in Vlaanderen een duidelijke 
daling kan worden waargenomen (Figuur 14).

In het Brussels Gewest heeft dit betrekking op 4,9 % 
van de bevolking in 2012 tegenover 1,8 % op nationaal 
niveau, 2,4 % in Wallonië en 0,9 % in Vlaanderen. Het 
aandeel begunstigden per gemeente in percentage 
van de bevolking wordt getoond in Figuur 15. De 
gemeenten uit het noorden en het westen van de 
vijfhoek hebben een aantal begunstigden boven 
het gewestelijk gemiddelde van 5 %. Sint-Joost staat 
bovenaan en telt meer dan 10 % begunstigden onder 
zijn bevolking. Vorst is de eerste gemeente onder het 
gewestelijke gemiddelde. Daarna komen de minder 
dichtbevolkte gemeenten uit de tweede kroon, met 
uitzondering van de gemeente Elsene waarvan een 
deel van het grondgebied paalt aan de vijfhoek.

3.3. Leefloon en maatschappelijke hulp

FIGUUR 14:
Evolutie van het aantal begunstigden van een leefloon en een equivalent leefloon van 2008 tot 2012

© BOPV – Bron: POD Maatschappelijke Integratie
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TABEL 7 :  
Verdeling per Brusselse gemeente van het aantal begunstigden van het leefloon en het equivalent leefloon van 2008 tot 2012

LEEFLOON +  
EQUIVALENT LEEFLOON 2008 2009 2010 2011 2012

Anderlecht 4.870 5.443 6.071 6.627 6.548

Oudergem 602 704 804 770 704

Sint-Agatha-Berchem 548 614 622 602 616

Brussel-Stad 8.097 8.828 9.618 9.738 9.724

Etterbeek 1.851 2.039 2.287 2.415 2.400

Evere 1.351 1.450 1.604 1.622 1.669

Vorst 1.587 1.859 2.121 2.463 2.682

Ganshoren 297 432 437 390 413

Elsene 3.138 3.466 3.604 3.683 3.472

Jette 1.448 1.566 1.764 1.788 1.694

Koekelberg 749 793 867 868 873

Sint-Jans-Molenbeek 6.169 6.605 7.260 7.522 7.405

Sint-Gillis 2.882 3.040 3.319 3.540 3.460

Sint-Joost-ten-Node 2.374 2.659 2.977 2.926 2.750

Schaarbeek 6.439 6.977 7.535 7.901 7.979

Ukkel 1.414 1.407 1.458 1.516 1.619

Watermaal-Bosvoorde 570 564 523 519 537

Sint-Lambrechts-Woluwe 1.070 1.088 1.158 1.206 1.226

Sint-Pieters-Woluwe 573 489 434 446 413

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 46.029 50.023 54.463 56.542 56.184

Vlaams Gewest 55.658 60.449 64.583 61.854 58.179

Waals Gewest 70.240 76.593 81.658 84.486 84.415

België 171.927 187.065 200.704 202.882 198.778

© BOPV – Bron: POD Maatschappelijke Integratie

FIGUUR 15:
Aandeel van de begunstigden op de bevolking per gemeente in 2012

© BOPV – Bron: POD Maatschappelijke Integratie; BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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FIGUUR 16:
Aantal begunstigden van een leefloon en een equivalent leefloon per gemeente tussen 2008 en 2012

© BOPV – Bron: POD Maatschappelijke Integratie; BISA, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium

De evolutie van de begunstigden van het leefloon en het 
equivalent leefloon tussen 2008 en 2012 in vergelijking 
met de bevolking van elke gemeente, weergegeven  
op Figuur 16, is positief voor 17 gemeenten. Ze is het 
opvallendst in Vorst waar het aantal begunstigden 
gedurende deze periode is verdubbeld. Ganshoren en 

Etterbeek zetten een evolutie neer van meer dan 20 %, 
terwijl in Anderlecht en Evere de toename meer dan 15 % 
bedraagt, met een gewestelijk gemiddelde van 12,38 %. 
Enkel de gemeenten Watermaal-Bosvoorde (-6 %) en 
Sint-Pieters-Woluwe (-30 %) noteren een daling. 
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In de geanalyseerde gegevens van het Gewest vallen enkele trends te merken:

4. CONCLUSIE

1 6

2

7

3

8

4

9

5

De rol als nationale hoofdstad, met meer dan 
10 % van de Belgische bevolking, en als zetel van 
Europese en internationale instellingen, maakt 
van Brussel een bijzonder gewest dat personen 
uit de hele wereld onthaalt en talrijke culturele, 
sociale en politieke evenementen huisvest.

De bevolkingsgroei is er groter dan in de rest van 
het land en is in het bijzonder uitgesproken in het 
noordwesten van het gewest. Die evolutie wordt 
ondersteund door een positief natuurlijk saldo en 
een positief internationaal migratiesaldo, die het 
negatieve migratiesaldo van Brussel naar beide 
andere gewesten compenseren. 

De aantrekkingskracht van het Gewest voor 
jongeren wordt bevestigd door de grote instroom 
van 18-34-jarigen in vergelijking met de andere 
leeftijdsgroepen.

De bevolkingsdichtheid verbonden aan het soort 
bebouwing is groter in de eerste kroon rond de 
vijfhoek.

De grote omvang van de beroepsgebonden 
pendel bewegingen, waardoor dagelijks zowat 
300.000 personen het Gewest binnenkomen.

De toename van het toerisme, vooral het vrijetijds -
toerisme. Het zakentoerisme blijft relatief stabiel. 

Een gemiddeld inkomen per inwoner dat lager 
is dan in de rest van het land, en een socio-
economische context met werkloosheid en 
beroepsinactiviteit die relatief moeilijker is. In dit 
verband komt uit de cartografische voorstelling 
van de cijfers een dualisering tussen het noord-
westen en het zuidoosten naar voren. 

Alleenstaanden vormen bijna de helft van de 
huishoudens en zijn er dus sterker vertegen-
woordigd dan in de rest van het land. De 
grootste toename sinds 2005 betreft evenwel de 
huishoudens van 5 en 6 personen. 

Multiculturaliteit is eigen aan Brussel, met 1 op  
3 personen van buitenlandse afkomst. De 5 
sterkst vertegenwoordigde gemeenschappen 
zijn, in dalende volgorde, de Fransen, Marokkanen, 
Italianen, Roemenen en Polen. 
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OVERHEIDS- 
INSTRUMENTEN 2
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Het preventie- en veiligheidsbeleid is een ingewikkeld 
kluwen dat alle verschillende bevoegdheidsniveaus 
omvat. Voor het ontstaan van het Brusselse gewestelijk 
beleid tot preventie van onveiligheid moeten we terug 
naar de jaren 1990. Destijds heerste de ambitie om de 
veiligheid van de burger te waarborgen, de levenskwaliteit 
te herstellen en de lokale noden te financieren op het 
vlak van veiligheid, bescherming van de bevolking en 
versterking van het veiligheidsgevoel2.

De evolutie van het veiligheids- en preventiebeleid 
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, alleszins 

in eerste instantie, onlosmakelijk verbonden met die 
van de “veiligheidscontracten”, in het leven geroepen 
in juni 1992, in 1996 omgedoopt tot “veiligheids- en 
maatschappijcontracten” en sinds 2001 bekend onder  
de naam “veiligheids- en preventiecontracten”3. 

Dankzij de geleidelijke implementering van nieuwe 
instrumenten kon vanuit een transversale invalshoek 
rekening worden gehouden met een reeks stedelijke 
problemen, wat van het Gewest een eerstelijnsactor 
maakt inzake veiligheid en preventie. 

Het toepassingsgebied van het overheidsbeleid en van 
de ingestelde instrumenten inzake preventie en veiligheid 
wijzigt regelmatig, wat het globale overzicht aanzienlijk 
bemoeilijkt. 

Hier geven we een voorgeschiedenis van het voornaamste 
preventie- en veiligheidsbeleid op gewestelijk niveau.

We zijn ons evenwel bewust van het bestaan van andere, 
gelijklopende initiatieven die bijdragen tot preventie en 
veiligheid, of dat nu op gewestelijk niveau of op andere 

niveaus is zoals, op federaal vlak, de strategische 
veiligheids- en preventieplannen (de SVPP’s), de Europese 
Toppenfondsen1, het Grootstedenbeleid of de stads-
vernieuwing, via de wijkcontracten en gemeenschaps-
programma’s voor sociale verbondenheid.

We hebben deze analyse toegespitst op de Lokale 
Veiligheidsdiagnostieken (LVD’s) uitgevoerd in het  
kader van het Brussels Preventie- en Buurtplan (BPBP) en 
op het Programma tot Preventie van Schoolverzuim 
(PPS).

1:  Sinds 2013, naar aanleiding van de overheveling van budgettaire middelen waarin de VIde Staatshervorming voorziet, beslist het BHG om vanaf  
dan die fondsen toe te wijzen aan de politiezones en de gemeentes.

2:  Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, 2011 “Stand van zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, voorbereidende fase op het 
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, hoofdstuk “Veiligheid”.

3: DELVAUX P., 2008, “De avatar van de veiligheidscontracten”, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.1. Inleiding

1. HET PREVENTIE- EN 
 VEILIGHEIDSBELEID
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Met de omzendbrief van 12 november 1990 schreef 
de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken een 
aanbesteding uit om gemeentelijke pilootprojecten op te 
zetten voor de geïntegreerde preventie van criminaliteit. 
Verschillende van de 27 geselecteerde projecten hebben 
betrekking op de Brusselse gemeenten en maken de 
aanwerving mogelijk van gesubsidieerde contractuele 
personeelsleden.

In de nasleep van de onlusten van mei 1991, die 
verschillende gemeenten in het zuidoosten van Brussel 
troffen, besluit de gewestregering om in acht gemeenten 

de functie van sociaal bemiddelaar in het leven te roepen. 
Die sociale bemiddelaars zouden worden opgenomen 
in het preventieve luik van de veiligheidscontracten die 
vanaf 1992 hun intrede doen.

Diezelfde gemeentes hebben ook overlegassistenten ter 
beschikking, een functie die aanvankelijk werd gecreëerd 
om de relaties tussen de allochtone bevolking en de 
Politie te verbeteren. Dit keer komt het initiatief van de 
federale Regering. Ook die assistenten worden vervolgens 
heel snel opgenomen in het preventieve luik van de 
veiligheidscontracten.

Om de monsterscore van extreem rechts tijdens de 
parlementsverkiezingen van 1991 te counteren, besluit 
de federale Regering een noodprogramma rond de grote 
maatschappelijke problemen op te zetten, in het zog van 
de nota van informateur Melchior Wathelet van januari 
1992, waarin sprake is van het begrip veiligheidscontract. 
De regeerverklaring die volgt in maart zet de grote 
bakens uit voor het beleid van de veiligheidscontracten 
die nog in juni van datzelfde jaar werkelijkheid worden 
wanneer de Regering de nota ‘Veiligheid van de burger: 
Politie en veiligheid’ goedkeurt.

Vanaf de zomer van 1992 onderhandelt de Minister 
van Binnenlandse Zaken met de vijf grote steden − 
waaronder de acht Brusselse gemeenten die op dat 
moment als ‘risicovol’ bestempeld worden − over de 
subsidies die zullen worden toegekend vanaf september 
1992 en voor een periode van 4 jaar, in het kader  
van de veiligheidscontracten. De betrokken gemeenten 
zijn Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Jans-
Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Vorst. 
De gemeenten Koekelberg en Etterbeek treden in juni 
1994 toe tot het programma.

Die lokale aanpak leidt tot de oprichting van een 
preventieraad en het ontstaan van de functie van 
preventieambtenaar. De contracten omvatten een 
politie- en een preventiegedeelte, waarvoor de financiële 

steun van het Gewest en de federale overheid 
gebundeld wordt.

In 1993 en 1994 wordt het wetgevend kader van de 
veiligheidscontracten verder uitgewerkt en worden er 
nieuwe doelstellingen geformuleerd. Het gaat meer bepaald 
om meer aandacht voor jobcreatie, het ondersteunen 
van gerechtelijke alternatieven voor een gevangenisstraf, 
voorlopige hechtenis of vervolging, het uitwerken van 
een geïntegreerde aanpak voor het drugsprobleem en 
de invoering van het PPS, een programma waar we het 
later nog over hebben en dat, onder andere, geleid heeft 
tot het ontstaan van de functie van schoolbemiddelaar.

En ten slotte betekent een koninklijk besluit van juli 
1994 de lancering van de preventiecontracten. Die 
contracten, 46 in totaal, ontstaan in dezelfde geest en zijn 
geënt op hetzelfde beginsel als dat van de veiligheids- 
en maatschappijcontracten. Ze zijn bestemd voor 
middelgrote Belgische steden en gemeenten en moeten 
hen de mogelijkheid bieden preventie te voeren binnen 
verschillende domeinen, teneinde de veiligheid op hun 
grondgebied te versterken. Het grote verschil met de 
veiligheidscontracten schuilt in het feit dat die laatste 
enkel het preventieaspect behelzen. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn die contracten nuttig voor 
drie gemeenten zonder volledig veiligheidscontract,  
met name Evere, Jette en Sint-Pieters-Woluwe.

1.2. 1989-1991: pilootprojecten  
en de eerste contracten

1.3. 1992-1994: lancering van de wijkcontracten
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Met de ministeriële omzendbrief van november 1995 
worden de Agenten voor Preventie en Veiligheid  
(APV) toegevoegd aan het middelenarsenaal van de 
veiligheids contracten. Zij moeten het onveiligheidsgevoel 
terugdringen en bijdragen tot het welzijn van de buurt-
bewoners. Hun opdracht is tweeledig: enerzijds het 
fenomeen van openbare overlast aanpakken en anderzijds 
de leefbaarheid en het welzijn voor de bewoners 
verbeteren.

In 1996 krijgen de veiligheidscontracten er een nieuw 
gedeelte bij: de stadsvernieuwing. Veertien pilootgemeenten 
nemen dit derde luik op in het programma van hun 

veiligheidscontract, nu omgedoopt tot veiligheids- en 
maatschappijcontract. Dit nieuwe initiatief, gericht op de 
transversaliteit van het beleid, berust op vijf krachtlijnen: 
de strijd tegen armoede, de verbetering van de stedelijke 
leefomgeving en van de levensomstandigheden in de 
wijken, meer Politie op straat, een geïntegreerde sociale 
ontwikkeling en de oprichting van justitieantennes.

Op 25 april 1997 volgt er dan een ministerconferentie 
rond stadsvernieuwing. Die rechtvaardigt de intensivering 
van het stadsbeleid met de heropstart van de lokale 
initiatieven alsook met de analyse van de stadsproblemen, 
zoals veiligheidsgerelateerde moeilijkheden.

Het vaststellen van een aantal tekortkomingen in de 
werking van het politie- en justitieapparaat leidt in 
mei 1998 tot het zogeheten “Octopusakkoord”, dat in 
een concrete vorm wordt gegoten met de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Op het 
terrein wordt de federale Politie officieel opgericht op 
1 januari 2001, de lokale Politie volgt op 1 januari 2002.

Tegelijk met die reorganisatie van de politiediensten 
vraagt de Ministerraad in december 1999 een grondige 
evaluatie van de veiligheids- en maatschappijcontracten, 
alsook van de preventiecontracten. Die evaluatie volgt 
in 2000, eerst bij de betrokken besturen en vervolgens 
binnen een werkgroep met vertegenwoordigers van de 
verschillende kabinetten.

De contracten worden vanaf januari 2002 voortgezet 
onder de noemer ‘veiligheids- en preventiecontracten’, 
een naam die beter aansluit op de doorgevoerde 
wijzigingen. Het politieluik wordt inderdaad uit de 
veiligheids- en maatschappijcontracten gehaald, omdat het 
gestoeld was op het bestaan van de gemeentepolitie,  
een bevoegdheid van de gemeentebesturen. Dat 
gedeelte wordt overgeheveld naar de nieuw opgerichte 
politiezones.

Merk op dat in maart 2000 het PPS trouwens volledig 
geregionaliseerd wordt met de oprichting van een 
PPS-cel in de schoot van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het toepassingsgebied van het programma 
wordt uitgebreid naar alle 19 Brusselse gemeenten. 

1.4. 1995-1997: de contracten worden uitgebreid 
met een gedeelte rond stadsvernieuwing

1.5. 1998-2002: de politiehervorming en  
haar impact op de veiligheidscontracten
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In december 2001 beslist de Brusselse Regering om het 
werkterrein van de veiligheids- en preventiecontracten 
uit te breiden naar de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en dat zonder te snoeien in de 
budgetten waar de 10 meest kwetsbare gemeentes tot 
dan toe op konden rekenen. 

De veiligheids- en preventiecontracten 2002-2003 zijn 
toegespitst op zes prioritaire thema’s: sociale bemiddeling, 
de onderwijsproblematiek, werken met jongeren, bewaking 
van de parken, veiligheid van sociale woningen en de 
strijd tegen drugsverslaafden. De plannen die de gemeenten 
indienen moeten aansluiten op deze prioriteiten.

Het drama van 2006 in het station van Brussel-Centraal, 
waarbij Joe Van Holsbeeck werd doodgestoken door twee 
jongeren die hem wilden afpersen, veroorzaakte een 
schokgolf in onze samenleving en gaf de aanzet tot het 
Gewestelijk Veiligheidsplan, goedgekeurd op 29 juni 2006.

In dat plan gaat veel aandacht uit naar hulp aan de 
gemeenten, die een onmisbare schakel vormen in 
de sociale buurtactie en het best geplaatst zijn om te 
weten wat er leeft op het terrein. Het Veiligheidsplan 
kondigt voor het eerst de oprichting aan van een 
nieuw coördinatie-instrument, in de vorm van een 
“Brussels Veiligheidsobservatorium”. Doel is om een 

beter inzicht te krijgen in de criminaliteit binnen het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van objectieve 
gegevens en wetenschappelijke studies. De nood aan 
een dergelijk Observatorium wordt herbevestigd in 
2008, tijdens de Preventieraden van oktober.

Merk tot slot nog op dat naast de opdrachten 
toegekend aan de gemeenten, het Veiligheidsplan 
een belangrijk deel van zijn budgetten voorbehoudt 
voor de taken toevertrouwd aan het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer, aan de MIVB (uitbouw van de 
videobewaking, versterking van de interventieteams)  
en aan de strijd tegen geweld tegenover vrouwen.

1.6. 2002-2004: de start van een  
gewestelijk preventiebeleid

1.7. 2005-2008: het Veiligheidsplan

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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In 2009 voegt de Brusselse Regering het Veiligheidsplan 
en de voormalige Veiligheids- en Preventieplannen 
samen tot één Brussels Preventie- en Buurtplan (BPBP). 
Dat vormt de basis van 19 lokale (gemeentelijke) 
Preventie- en Buurtplannen.

Het BPBP is het voornaamste instrument van het 
gewestelijke preventie- en veiligheidsbeleid. Het sluit ook 
aan bij de SVPP’s die de federale Staat (FOD Binnenlandse 
Zaken) implementeert. 

In 2011, om de instrumenten die de gemeenten inzetten 
steviger te verankeren en de budgettaire samenhang  
te versterken, wordt het BPBP van een facultatieve 

jaarsubsidie omgevormd tot een vierjarenprogramma 
(2011-2014)4 dat vanaf dan ook het deel van de gewest-
begroting omvat dat bestemd is om de gemeenten te 
ondersteunen in de uitvoering van de wet op de 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes).  
Het nieuwe plan wordt gelanceerd via een projectoproep.

Vanuit begrotingsperspectief mocht het BPBP in 2014 
rekenen op een budget van 20.347.037,89 € (Tabel 1).  
Het BPBP 2011-2014 beveelt de gemeenten aan de 
volgende prioriteiten te hanteren: de zichtbare en 
geruststellende aanwezigheid in de publieke ruimte, de 
strijd tegen schoolmoeheid, de strijd tegen overlast en 
conflictbemiddeling. 

1.8. Vanaf 2009: het Brussels Preventie-  
en Buurtplan

4:  Vanuit operationeel oogpunt startte de daadwerkelijke uitvoering van het BPBP in zijn meerjarenversie in 2012, en dat voor een periode van 3 jaar (2012-2014).

TABEL 1 :  
Evolutie van de budgetten toegekend aan de Brusselse gemeenten in het kader van het BPBP (2011-2014)

Gemeenten 2011 2012 2013 2014

Anderlecht 1.278.784,25 € 1.304.359,95 € 1.478.962,00 € 1.508.541,24 €

Oudergem 390.155,69 € 397.958,81 € 554.432,84 € 565.521,49 €

Sint-Agatha-Berchem 343.024,79 € 349.885,28 € 505.397,84 € 515.505,79 €

Brussel-Stad 2.142.544,65 € 2.185.395,54 € 2.250.551,48 € 2.295.562,51 €

Etterbeek 962.769,34 € 982.024,73 € 1.001.665,22 € 1.021.698,53 €

Evere 627.736,38 € 640.291,10 € 725.105,50 € 739.607,61 €

Vorst 1.044.227,59 € 1.065.112,14 € 1.086.414,38 € 1.108.142,67 €

Ganshoren 365.914,91 € 373.233,21 € 529.212,73 € 539.796,98 €

Elsene 1.417.550,37 € 1.445.901,37 € 1.474.819,40 € 1.504.315,79 €

Jette 602.908,16 € 614.966,32 € 775.780,50 € 791.296,11 €

Koekelberg 914.817,76 € 933.114,12 € 951.776,40 € 970.811,93 €

Sint-Jans-Molenbeek 1.955.848,38 € 1.994.965,35 € 2.034.864,66 € 2.075.561,95 €

Sint-Gillis 1.143.002,23 € 1.165.862,27 € 1.204.245,00 € 1.228.329,90 €

Sint-Joost-ten-Node 1.272.974,94 € 1.298.434,44 € 1.324.403,13 € 1.350.891,19 €

Schaarbeek 1.849.513,49 € 1.886.503,76 € 1.924.233,84 € 1.962.718,51 €

Ukkel 402.200,93 € 410.244,95 € 566.964,70 € 578.303,99 €

Watermaal-Bosvoorde 323.967,07 € 330.446,41 € 485.570,19 € 495.281,59 €

Sint-Lambrechts-Woluwe 412.865,36 € 421.122,67 € 578.059,97 € 589.621,17 €

Sint-Pieters-Woluwe 333.623,35 € 340.295,82 € 495.616,59 € 505.528,92 €

Totalen 17.784.429,64 € 18.140.118,24 € 19.948.076,37 € 20.347.037,89 €

© BOPV – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven
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Het BPBP, het SVPP en de ESF’s konden in 2014 samen rekenen op een totaal budget van 36.049.476,98 € (Tabel 2).

TABEL 2 :  
Evolutie van de budgetten toegekend aan de Brusselse gemeenten in het kader van het BPBP, het SVPP en het ESF 
(2011-2014)

Gemeenten 2011 2012-2013 2014

Anderlecht 2.604.659,76 € 5.549.279,37 € 2.899.208,02 €

Oudergem 680.300,74 € 1.567.383,83 € 877.576,49 €

Sint-Agatha-Berchem 532.498,47 € 1.234.230,48 € 704.979,47 €

Brussel-Stad 6.312.914,42 € 13.054.921,44 € 6.615.489,59 €

Etterbeek 1.487.545,96 € 3.049.478,71 € 1.554.107,01 €

Evere 1.149.239,16 € 2.424.637,68 € 1.268.771,99 €

Vorst 1.769.148,03 € 3.633.838,44 € 1.849.554,98 €

Ganshoren 555.388,59 € 1.281.393,30 € 729.270,66 €

Elsene 2.021.855,68 € 4.161.802,43 € 2.126.208,96 €

Jette 832.884,84 € 1.850.700,18 € 1.020.730,05 €

Koekelberg 1.532.892,42 € 3.137.275,36 € 1.595.670,68 €

Sint-Jans-Molenbeek 3.030.725,59 € 6.269.437,55 € 3.201.493,19 €

Sint-Gillis 2.123.436,13 € 4.420.270,43 € 2.260.309,15 €

Sint-Joost-ten-Node 2.256.263,70 € 4.678.710,45 € 2.385.699,35 €

Schaarbeek 3.538.330,87 € 7.286.901,00 € 3.702.717,44 €

Ukkel 841.873,44 € 1.873.905,71 € 1.027.115,39 €

Watermaal-Bosvoorde 513.440,75 € 1.194.963,96 € 684.755,27 €

Sint-Lambrechts-Woluwe 602.339,04 € 1.378.130,00 € 850.816,65 €

Sint-Pieters-Woluwe 523.097,03 € 1.214.859,77 € 695.002,60 €

Totalen 32.908.834,64 € 69.262.120,13 € 36.049.476,98 €

© BOPV – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
is in overleg met de sector opgericht bij beslissing van  
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2010.

De herkomst van het Observatorium gaat terug tot  
2002, wanneer de Gouverneur van het Administratief 
Arrondissement Brussel-Hoofdstad (AABH) een oriëntatienota 
indient omtrent de oprichting van een observatorium 
voor de stedelijke veiligheid. De nota is de vrucht van  
het werk geleverd door Bernard Francq, professor aan  
de afdeling antropologie en sociologie van de UCL. 

De oprichting van een observatorium wordt vervolgens 
opgenomen in het Veiligheidsplan van 2006. Doel is om 
een beter inzicht te verwerven in de criminaliteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, teneinde het gewestelijke 
preventie- en veiligheidsbeleid te kunnen bijsturen.  
Er worden beleidspistes voorgesteld tijdens de Staten-
generaal van Brussel – De Veiligheid in Brussel, gestuurd 
door de ULB, de VUB en de universiteitsfaculteiten  
Saint-Louis en in een synthesenota gegoten door Sybille 
Smeets, Els Enhus en Christophe Mincke: “Brussel moet  
een systeem uitwerken om zowel de veiligheidsproblemen  
als de impact en relevantie van de beleidslijnen daarrond  
te evalueren. Hier moet zo breed mogelijk over nagedacht 
worden, over het hele spectrum in kwestie, en er moeten 
plaatselijke diagnoses opgemaakt worden over de gevolgen 
van de gevoerde acties in de ruimste zin. Een Brussels 
observatorium voor veiligheid en voor de preventie van 
criminaliteit staat in de steigers”5. 

1.9. Het Brussels Observatorium voor Preventie 
en Veiligheid: een nieuw instrument

5:  MINCKE C., SMEETS S., ENHUS E., 2009, “Veiligheid in Brussel”, synthesenota nr. 2.
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Op 19 februari 2009 keurt de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de oprichting goed van een Brussels 
Observatorium voor veiligheid en preventie van criminaliteit. 
Dat observatorium moet een kenniscentrum worden  
op het vlak van criminaliteit in Brussel. Het Brusselse 
regeerakkoord 2009-2014 van 12 juli 2009 voorziet in  
de oprichting van een observatorium, in samenwerking 
met de andere bestuursniveaus, teneinde de dialoog 
tussen de preventiespelers en ordediensten te versterken 
en te beschikken over een globale analyse gebaseerd  
op alle relevante informatie.

De aanbevelingen die de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering op 9 februari 2010 aan de federale Regering 
doet, vormen de aanleiding tot de oprichting van een 
werkgroep, een gezamenlijk initiatief van de Minister-
President en de wd. Gouverneur van het AABH. De 
werkgroep is samengesteld uit federale Ministers, 
vertegen woordigers van de Politie, Burgemeesters en 
preventiespelers. Op 1 juli 2010 bezorgt de werkgroep de 
slotnota van zijn werkzaamheden aan de gewestregering. 
Op 16 juli 2010 wordt het Brussels Observatorium  
voor Preventie en Veiligheid (BOPV) opgericht, de eerste 
ambtenaar gaat er aan de slag in april 2011.

De VIde Staatshervorming6 voorziet, met het oog  
op een versterking van de veiligheid in Brussel, in  
een overheveling van de politieopdrachten van de 
Gouverneur van het AABH. Bovendien legt ze in het 
bijzonder vast dat de coördinatie van het preventie- 
en veiligheidsbeleid een gewestelijke bevoegdheid 
wordt, net zoals, in dat kader, het coördineren van de 
observatie en registratie van criminaliteit alsook de 
opmaak van een gewestelijk veiligheidsplan, dat wordt 
aangenomen voorafgaand aan de goedkeuring van  
de zonale veiligheidsplannen en rekening gehouden 
met het nationale veiligheidsplan.

Op 12 februari 2015 bekrachtigt de gewestregering 
in tweede lezing een voorontwerp van ordonnantie 
betreffende de oprichting van “Brussel − Preventie & 
Veiligheid”, een (Brusselse) instelling van openbaar nut 
van type A die instaat voor het centrale beheer van het 
preventie- en veiligheidsbeleid. 

Het BOPV wordt mee ondergebracht in dat nieuwe orgaan, 
met als doel om de kennis over criminaliteit uit te breiden.

Dit rapport is een eerste hoeksteen in die hele constructie.

6:  Wet van 6 januari 20014 met betrekking tot de VIde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet,  
Titel 5 – Versterking van het veiligheidsbeleid in Brussel, B.S. 31 januari 2014, p. 870 e.v.

© Isabelle Thiry
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Binnen een context van stads- en veiligheidsbeleid, 
gefinancierd door de Staat of door de gefedereerde 
entiteiten en uitgevoerd op lokaal niveau, wordt de 
gemeenten gevraagd verschillende diagnostieken uit 
te voeren ter ondersteuning van de besluitvorming en 
teneinde de vereiste acties te rechtvaardigen. 

Wat veiligheid en preventie betreft, definieert het koninklijk 
besluit van 7 november 2013 de Lokale Veiligheids-
diagnostiek als een “analyse gerealiseerd in termen van 
veiligheid m.b.t. een situatie, een toestand − voor een  
wel bepaalde periode en grondgebied − met als doel het beter  
in kaart brengen van de problemen en uitdagingen, het 
identificeren van de risicofactoren op het lokale niveau en het 
helpen bepalen van de acties die tot de verwachte resultaten 

kunnen leiden rekening houdend met de beschikbare middelen”7. 

In 2013 dienden 17 gemeenten8 een volledige LVD in of  
een bijgewerkte versie van de vorige. Die LVD’s leggen 
een aan zienlijke rijkdom bloot, maar wijzen tevens op 
lokale experimenten en uiteenlopende benaderingen,  
in het bijzonder in functie van de politieke interesse en 
de beschikbare middelen.

De analyse van de gemeenschappelijke aspecten laat 
evenwel toe om een reeks algemene vaststellingen te doen 
en de thema’s te ontwaren die overal en herhaaldelijk 
aandacht krijgen. Dit werk toont duidelijk aan hoe 
belangrijk het is dat het BOPV de rijkdom aan informatie 
die voortkomt uit de LVD’s ook daadwerkelijk benut. 

De LVD’s zijn erop gericht de uitdagingen te vatten, 
de risicofactoren te bepalen en doelgericht actie te 
ondernemen op het vlak van veiligheid en preventie. 
De opvatting van preventie loopt uiteen, omdat de 
meerduidigheid van de term het onmogelijk maakt  
een duidelijke grens af te bakenen tussen eerstegraads 
preventie van criminaliteit, zoals het optreden van een 
dienst voor technopreventie die zich bezighoudt met 
inbraken, en tweede- en zelfs derdegraadspreventie 
op een breder niveau, gericht op maatschappelijke 
thema’s die crimineel gedrag in de hand zouden kunnen 
werken wanneer de levensstandaard laag is en die 
een aanzienlijke kansarmoede met zich meebrengen 
op het vlak van werkgelegenheid, huisvesting, sociale 
verbondenheid, onderwijs en gezondheid.

Dat onderscheid is nauw verbonden met eenieders beeld van 
de problematiek. Een gemeentelijk bediende van een preventie-
dienst zal het hebben over preventie van criminaliteit of sociale 
preventie, daar waar een politieagent preventie enkel zal 
benaderen in de strikte zin van het voorkomen van een delict. 
Sociale preventie valt immers niet onder zijn bevoegdheid.

Het onderscheid manifesteert zich ook in het bepalen van 
de prioriteiten naar aanleiding van een LVD. Sommige 
gemeenten focussen op preventie van de vastgestelde 
prioritaire criminele fenomenen, anderen uitsluitend op 
sociale preventie, zoals de strijd tegen sociale uitsluiting. 
Dat noemen we doorgaans maatschappelijk werk. Nog 
andere gemeenten stellen acties voor gericht op de een 
of andere preventievorm.

2.1. Inleiding

2.2. Preventie van criminaliteit  
en sociale preventie

2. DE LOKALE  
 VEILIGHEIDSDIAGNOSTIEKEN

7:  Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten.
8: De gemeenten Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe dienden geen Diagnostiek in voor 2013.
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Het voortbestaan van de LVD’s hangt nauw samen 
met de beschikbaarheid van subsidies. De analyse 
is in de eerste plaats bestemd voor de gewestelijke 
administratie van het Brussels Preventie- en Buurtplan. 
Maar het vele werk wordt ook gebruikt voor de 
federale administratie van de Strategische Veiligheids- 

en Preventieplannen (SVPP’s) en vooral voor het lokale 
denkwerk van de verschillende gemeentediensten. Het 
heeft dus een meerledig nut, en de LVD’s behelzen 
beschouwingen die eigen zijn aan die verschillende 
doeleinden. Ze zijn bijgevolg bijzonder nuttig in het 
kader van een gewestelijke diagnostiek. 

De LVD’s bevatten analyses van uiteenlopende schaal. 
Hoewel het grondgebied dat in beschouwing wordt 
genomen dat van de gemeente is, baseren tal van LVD’s 
zich op nationale of gewestelijke gegevens dan wel  
op gegevens uit hun politiezone. Territoriumgebonden 
thematische detailweergaves daarentegen krijgen dan 
weer bijzondere aandacht, in de lijn van de regionale trend 
om de analyse op wijkniveau in overweging te nemen.

Sommige LVD’s splitsen al hun analyses op tot op 
wijkniveau, andere maken een inventaris van incidenten  
in de gemeenteparken. En aanvullende analyses over 
sociale woningen, scholen, bepaalde bijzondere wijken  
en het openbaar vervoer zijn schering en inslag. 

De LVD’s putten uit verschillende informatiebronnen, 
op basis van een template die in eerste instantie vorm 
kreeg in de Methodologische handleiding voor een 
lokale Veiligheidsdiagnostiek, daterend van december 
2005 en opgesteld door de Algemene Directie Veiligheid 
en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. De 
handleiding verduidelijkt welke gegevens gebruikt 
moeten worden en waar ze te vinden zijn. Ze deelt de 
diagnostiek ook op in twee delen: de contextgegevens 
enerzijds en de criminaliteitsgegevens anderzijds.

Wat de contextuele gegevens betreft, maken de LVD’s 
2013 vooral gebruik van de gegevens van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek, het Brussels Instituut  
voor Statistiek en Analyse, de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, de Wijkmonitoring, het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en het 
Observatorium voor de Werkgelegenheid. Het gaat om 
gegevens omtrent demografie, het gemiddeld inkomen 
per inwoner, de werkloosheidsgraad en het percentage 
leefloners, opleidingsniveau en absenteïsme, het comfort 
van de woningen en de sociale voorzieningen en tot  
slot ook de verschillende nationaliteiten.

2.3. Bestemming van de LVD’s

2.4. De uiteenlopende territoriale schaal

2.5. Gebruikte bronnen

Die vaststelling noopt tot een verduidelijking van 
preventie en van de vereiste acties, afhankelijk van 
de invalshoek. Ze is er ook op gericht om eventuele 
ontsporingen te voorkomen op vlak van veiligheid 
en terminologie die maatschappelijk werk zouden 
degraderen tot een controle van de risicovolle en 
kansarme bevolkingsgroepen, onder het mom van 

preventie. Die trend om preventie in de ruime en 
sociale zin van het woord te beschouwen, parallel met 
een preventie van delinquentie en criminaliteit, is te 
verklaren door de verleiding, weliswaar lovenswaardig 
op wetenschappelijk vlak, om de analyse in haar geheel 
te bekijken en door de behoefte om preventieacties  
te rechtvaardigen.
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Merk op dat bepaalde gemeenten een voorstel tot 
harmonisering en eenvormige verwerking van de context-
g egevens hebben gesuggereerd en toegepast, waarbij in 
de LVD’s in kwestie een bepaald logo voor die gegevens 
staat9. 
 
Voor politiegegevens zijn de bronnen de criminaliteits-
statistieken van de Politie, de statistieken van de politiezones 
en de meest recente Veiligheidsmonitor (2008-2009). En 
ook de Zonale Veiligheidsplannen worden gebruikt om de 
prioriteiten te bepalen. Het komt voor dat de prioriteiten 
vermeld in de verschillende regeerakkoorden worden 
geïnventariseerd, net zoals die van het BPBP of het SVPP. 
Soms worden ook de vervoersmaatschappijen aangesproken, 

in het bijzonder de MIVB voor de incidenten die zich het 
vaakst voordoen. En in sommige LVD’s worden ook de 
gemeentelijke administratieve sancties geanalyseerd. 

Voor het overige grijpen de gemeenten ook terug naar de 
activiteitenverslagen van de preventiediensten en benutten 
ze een reeks vaststellingen afkomstig van terrein actoren 
van de diensten voor school- en buurt bemiddeling, straat-
werkers, gemeenschapswachten, alternatieve juridische 
maatregelen, scholen en lokale klachten. Doorgaans 
nemen ze plaatselijke enquêtes af bij hun inwoners, meer 
bepaald omtrent het onveiligheids gevoel en over andere 
problemen. Een waardevolle barometer om de kwaliteit 
van de diagnostiek te garanderen.

9:  Het betreft hier de zogeheten Gewestelijke Veiligheidsdiagnostiek en het logo GVD. In dit stadium gaat het om niet meer dan een schets voor de contextgegevens. 

Een vergelijking tussen de thema’s behandeld en 
geanalyseerd in de LVD’s en de onderwerpen die als 
prioritair worden beschouwd (Tabel 3) maakt het mogelijk 
om een overzicht te maken van:
 de voornaamste thema’s die een grotendeels gedeelde 

aandacht krijgen, anders gezegd de onderwerpen  
die in nagenoeg alle LVD’s aan bod komen en dus  
als algemeen bestempeld mogen worden;

 de belangrijke thema’s, die echter maar een aantal 
LVD’s gemeenschappelijk hebben omwille van 
territoriale en sociale bijzonderheden;

 de thema’s die slechts in een beperkt aantal LVD’s  
aan bod komen en dus nog beperkter zijn op het 
niveau van het Gewest.

2.6. De prioriteiten bepalen

TABEL 3 :  
De onderwerpen behandeld in de 17 LVD’s van 2013

Algemeen Eigen aan het grondgebied Beperkt

Diefstal en inbraak Prostitutie Sociale fraude

Schade aan privégoederen (woning, wagen...) Radicalisme Informaticabedrog

Beschadiging van goederen (graffiti, stadsmeubilair...) Overtredingen op het openbaar vervoer Fiscale fraude

Lichamelijke integriteit: zedenfeiten, geweld, bedreigingen Sociale huisvesting Geestelijke gezondheid 

Onwellevendheid en overlast (GAS) Burenhinder en problemen op het vlak  
van sociale verbondenheid Wapens 

Intrafamiliaal geweld Verschillende vormen van kansarmoede: Huisjesmelkerij 

Drugs   Roma Pesterij

Weg- en verkeersveiligheid   Bedelarij Agressie tegenover LGBT’s 

Netheid   Daklozen  

Jeugd:   Vreemdelingen-, verblijfswetgeving  

  Schoolmoeheid   Mensen zonder papieren, illegalen  

  Schoolgeweld   Nieuwkomers: opvang, begeleiding, integratie  

  Verkeersveiligheid op weg van en naar school en in de omgeving  

  Afpersing op weg van en naar school en in de omgeving  

  Jeugdcriminaliteit  

  Stadsbendes  

  Samenscholing van jongeren

© BOPV – Bron: de 17 LVD’s van 2013
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10:  Franse Gemeenschapscommissie, “Déclaration politique 2014-2019”, p. 29 (vertaalde passage).
11: Zie officiële website van het PPS, http://www.das-rbc.irisnet.be (geraadpleegd in juni 2014).
12:  Voor meer details, zie “Programma tot Preventie van Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Projectoproep 2014-2015”, nota van 

de Minister-President.

3.1. Voorstelling 

Het Brussels beleid inzake preventie van schoolverzuim 
omvat verschillende maatregelen: het BPBP, het 
versterken of instellen van toezichthoudende cellen op 
gemeentelijk niveau en het Programma ter Preventie  
van Schoolverzuim (PPS).

Merk op dat de beleidsverklaring van de Franse 
Gemeenschaps  commissie voor 2014-2019 voorziet in de 

oprichting van een “werkgroep huiswerkbegeleiding die  
de huiswerkscholen van de Federatie Wallonië-Brussel, van  
de Franse Gemeenschapscommissie (sociale en sociaal-
culturele verbondenheid) en van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (PPS) verenigt, om de samenhang te versterken en  
de beschikbare middelen voor remediëring en huiswerk-
begeleiding beter te benutten” 10. 

Het PPS, dat in 2000 in het leven werd geroepen 
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, volgde 
op de wijzigingen aan de federale maatregelen, 
ondersteund door het Federaal Impulsfonds voor het 
Migrantenbeleid, die in voege waren sinds 1994 en op 
dat moment dus ten einde kwamen11. 

Het programma was gericht op de strijd tegen stedelijk 
geweld en spijbelgedrag. Daarbij bleek dat het merendeel 
van de afwezige leerlingen gewoon thuis zat of niet 
noodzakelijk strafbare feiten pleegde. De storm van 
protest bij een reeks actoren tegen de hypothese dat 
er een verband zou bestaan tussen schoolverzuim en 
criminaliteit, stuurde de beleidsmaatregelen in de richting 
van preventie in het basisonderwijs en remediëring 
in het secundair onderwijs. Het gewestelijk beleid ter 
zake kreeg in zekere zin een ‘gemeenschapskarakter’ 
door bevoegdheden over te nemen die normaal gezien 
gemeenschapsmaterie zijn. Er resten evenwel, zoals we 
hieronder zien, nog een aantal activiteiten die uitdrukkelijk 
gericht zijn op de strijd tegen en de bewustmaking voor 
geweld, zowel op school als in de maatschappij. 

Het herdefiniëren van de uitdagingen draait vanaf nu rond 
drie belangrijke vaststellingen, die nopen tot preventieve 
maatregelen:
 falen op school
 de moeilijkheden om bepaalde jongeren de leerplicht 

te doen naleven
 de problematiek van hangjongeren

De lancering van het PPS was ook de aanzet tot een 
gewijzigde geografische spreiding van de budgetten, 
waardoor nu alle gemeenten een deel van de koek  
kunnen krijgen. Preventie van schoolverzuim en de  
extra-educatieve uitdagingen die ermee gepaard gaan  
(sociale uitsluiting, toekomstige professionele inschakeling, 
potentiële criminaliteit...) worden als essentieel beschouwd 
en dan ook toegepast en aangepakt over het hele 
gewestelijke grondgebied. De problematiek gaat immers 
alle gemeenten aan, maar de budgetten variëren van 
gemeente tot gemeente, al naargelang de noden. 

Die budgetten worden jaarlijks bij besluit bepaald op basis 
van een projectoproep aan de gemeenten, die vervolgens 
uitgekozen worden op basis van een aantal criteria12 
(naschoolse, gratis en pedagogische activiteiten).

3. HET PROGRAMMA TER  
 PREVENTIE VAN SCHOOLVERZUIM
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Vanuit budgettair oogpunt is de financiering aanzienlijk 
opgetrokken, van 696.605 € in 2002 naar 1.866.086 € in 
2013, een toename van 168 % (Figuur 1). 

Voor het schooljaar 2013-2014 werd het budget verdeeld 
op basis van het totale inwoneraantal. Sint-Gillis, Etterbeek 
en Sint-Pieters-Woluwe voerden de lijst aan (Figuur 2).

Het aantal projecten dat de PPS financiert groeit jaar na jaar, evenredig met het almaar grotere budget. Terwijl het 
in 2000 nog om 44 projecten ging, werden er voor 2013-2014 maar liefst 388 projecten geselecteerd (Figuur 3).  

De projecten in kwestie zijn vooral gericht op de ontwikkeling van knowhow en soft skills, door verschillende activiteiten 
aan te bieden om vorming en zelfrealisatie aan te moedigen en te activeren op intellectueel en gevoelsvlak, maar ook 
op het gebied van samenleven op school. Dergelijke activiteiten vormen een hefboom om schoolverzuim bij jongeren 
tegen te gaan en tegelijk verbaal en fysiek geweld de kop in te drukken.

Om een beter inzicht te krijgen in die activiteiten, stellen we een projecttypologie voor op basis van wat er in hun 
benaming en beschrijving wordt benadrukt. Deze typologie is niet officieel en dient louter als lees- en begripkader voor 
de analyse en kenschetsing van de 388 projecten die in 2013 werden geselecteerd. Net zoals elke andere typologie  
heeft ze als doel om een diversiteit te belichten door de aandacht te vestigen op een aantal algemene eigenschappen 
van de activiteiten, die in hun uitvoering een geheel van methodes, thema’s en doelstellingen aanwenden. Ze biedt 
evenwel het voordeel dat de prioriteiten zo duidelijk naar voren komen.

3.2. Budget en geografische spreiding

3.3. Typologie van de projecten

3

4

1 Een eerste groep draait rond alles wat met de 
‘school’ te maken heeft in de strikte zin van het 
woord, anders gezegd de vakken, de uren en de 
positieve houding ten opzichte van leren. Dit type 
activiteiten omvat peterschappen, hulp bij het 
huiswerk, begeleide studies, remediëring, studie-
methodes en in het bijzonder specifieke activiteiten 
op maat van spijbelende leerlingen.

Een tweede, heel heterogene groep, hanteert als 
gemeenschappelijke basis ‘kunst’ als motor om 
een taal te leren, samen te leven en de creativiteit 
te stimuleren binnen een ludiek kader, buiten de 
schoolse context in de traditionele zin. Mondelinge, 
schriftelijke en non-verbale expressie, groepswerk 
en solidariteit, geweldloze sociale verbondenheid, 
motivatie op school, zelfvertrouwen en het 
verwerven van technische vaardigheden op het 
vlak van kunst en media vormen de bestaansreden 
van deze activiteiten. Ze dragen namen zoals 
workshop theater, drama en improvisatie, verhalen 
en literaire activiteiten, illustratie, plastische kunsten, 
multimediacommunicatie, film, workshop musical, 
orkest en zang, poppentheater. 

Bij de derde groep ligt de nadruk op de lichamelijke 
en motorische ontwikkeling, aan de hand van 
activiteiten die draaien rond “beweging”. Deze 
activiteiten, vooral gericht op het kanaliseren 
van energie met het oog op zelfbeheersing en 
beheersing van de ander, vermelden soms ook 
het terugdringen van geweld als secundaire 
doelstelling. Sport neemt er een belangrijke 
plaats in, net zoals dans, circus en jongleren en 
krijgskunst. 

De vierde groep, nauw verwant met de eerste, 
omvat activiteiten die uitsluitend gericht zijn op 
taalonderricht, vooral dan Frans. Het gaat om 
lessen Frans als vreemde taal, workshops 
schrijven, lezen en mondelinge expressie, ge-
structureerde gesprekstafels en logopedie. In 
sommige gevallen worden ook lessen Nederlands 
of Engels als vreemde taal aangeboden.

2
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FIGUUR 1:
Budgettaire evolutie van het PPS per schooljaar (2002-2003 tot 2013-2014)

FIGUUR 2:
Financieringsgraad per gemeente naar inwoneraantal (2013-2014)

FIGUUR 3:
Evolutie van het aantal gefinancierde projecten

© BOPV – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven
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De vijfde groep, gericht op ‘verbondenheid’, biedt 
activiteiten gericht op leefbaarheid en samen leven 
in de brede zin van de term. Hun hoofddoel is 
altijd het eigen ik en de ander, alsook het concreet 
leren omspringen met die werkelijkheid. Het gaat 
ook om openheid naar de mensheid. De workshops 
draaien rond sociale verbondenheid, inter culturaliteit, 
menslievendheid. Ze bieden een plaats van ontspanning 
en gezelligheid en ontwikkelen de zelfkennis van 
eenieder vanuit het respect voor anderen.

Een aantal activiteiten hebben in het bijzonder 
betrekking op ‘geweldloosheid’, binnen projecten 
die we ook terugvinden in andere groepen. Het 
bijzondere aan deze groep is dat in de project-
beschrijving het terugdringen van geweld en 
agressiviteit duidelijk op de eerste plaats komt. 
Helemaal in de lijn van de oorspronkelijke koers van 
het programma tot preventie van schoolverzuim 
voor het werd geregionaliseerd, draaien de concrete 
inspanningen hier rond samenwerkingsspelen of 

het onderhouden van een boomgaard om respect 
voor de natuur los te weken, maar ook rond dans, 
sport en remediëring.

De zevende groep heeft betrekking op ‘weten-
schappelijke’ activiteiten om deelnemers bewust 
te maken voor de methodische en specifieke 
aanpak van deze materie. De workshops draaien 
rond wiskunde, informatie, exacte wetenschappen 
en een algemene inwijding in de wetenschap. 

Een laatste ‘multidisciplinaire’ groep omvat de 
activiteiten die meer dan twee oriëntaties bieden, 
zonder dat in de beschrijving de voorkeur uitgaat 
naar één bepaalde richting. Het gaat dan om 
activiteiten die zowel als sportief, educatief of 
creatief omschreven worden, en betrekking hebben 
op de ontwikkeling van zowel technische en sociale 
vaardigheden als op uiteenlopende onderwerpen 
die bepaalde accenten van de zeven andere types 
combineren. 

FIGUUR 4:
Aantal projecten en financiering per type (2013-2014)

© BOPV – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven
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Figuur 4 toont het aantal projecten en hun financiering 
naast elkaar, ingedeeld per type bepaald op basis van 
de 388 geselecteerde projecten en van de 1.866.086 € 
toegekend voor het schooljaar 2013-2014.

In beide gevallen domineren de ‘schoolactiviteiten’  
(de eerste groep), wat de richting van de preventie van 
schoolverzuim bevestigt op het vlak van inhoud en de 
ontwikkeling van de nodige kennis om te slagen voor  
de examens, anders gezegd de huiswerkscholen en 

remediëring. De toevoeging van de categorieën ‘taal’ en 
‘wetenschap’ versterken die vaststelling. Vanuit budgettair 
standpunt krijgen de activiteiten rond schoolgaan 
trouwens de grootste brok van het budget, met projecten 
waarvan het kostenplaatje gemiddeld hoger ligt (5.645 €) 
dan dat van andere. 

Projecten rond ‘kunst’ en ‘beweging’ maken meer dan 
een kwart van de projecten uit. Ze bieden speelse en 
creatieve activiteiten aan, die op touw worden gezet om 

7
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13:  Vzw Transit, 2013, Activiteitenverslag, zie. http://users.skynet.be/transitnet/docs/transit/ra_13_full.pdf.

4.1. Maatschappelijk doel en doelgroep

In het gewestelijk beleid inzake veiligheid en preventie  
is ook steun voorzien aan de vzw Transit, in het kader  
van de strijd tegen drugsverslaving. 

Drugsverslaafden vinden we in alle geledingen van onze 
maatschappij, bovendien gebruiken ze daar verschillende 
substanties voor. De problematiek moet dan ook aanleiding 

geven tot een denkoefening rond verdovende middelen 
en rond de handel en de criminaliteit die ermee gepaard 
gaan. We gaan even dieper in op de activiteiten van de 
vzw Transit, in het bijzonder op de inspanningen die ze 
levert op het vlak van begeleiding en herinschakeling  
van drugsverslaafden.

De vzw Transit, opgericht in 1995, richt zich tot 
meerderjarigen die een drugs- of alcoholverslaving 
hebben of hebben gehad. Transit vestigt zijn aandacht 
bovenal op de kritieke gevallen die op dit moment niet 
op een andere of gepastere manier aangepakt kunnen 
worden. De voorrang gaat naar mensen die falen in hun 
sociaal herinschakelingstraject en naar mensen die in 
kansarmoede of in een situatie van sociale uitsluiting 
verkeren. Zij krijgen gratis dienstverlening13. 

De doelgroep waar deze vzw zich op richt is doorgaans 
verzeild geraakt in de marge van de maatschappij, de 
arbeidsmarkt en het moderne leven. Een aanzienlijk 
deel (62 %) van die groep is bovendien laaggeschoold, in 
een maatschappij die gericht is op levenslang leren, die 
steeds minder perspectieven biedt voor mensen die hun 
middelbare school niet hebben afgemaakt en die van een 
beroepsactiviteit een conditio sine qua non maakt voor 
een geslaagde maatschappelijke integratie. 

Het profiel van de doelgroep waar de vzw zich hoofd-
zakelijk op richt, is met de tijd vrijwel niet veranderd:
 85 % van de gebruikers zijn mannen;
 72 % van de gebruikers zijn ouder dan 30 jaar;
 80 % is alleenstaand;
 51 % woont in het BHG, maar 82 % heeft geen vaste 

woonplaats;
 59 % is Belg;
 62 % is niet verder geraakt dan het lager secundair;
 68 % hangt af van de bestaande sociale uitkeringen 

(inkomen van het OCMW, werkloosheidsuitkering, 
uitkering van het ziekenfonds, invaliditeitsuitkering);

 30 % heeft geen enkele bron van inkomsten, terwijl 
slechts 2 % een eigen beroepsinkomen heeft;

 30 % zegt problemen te hebben (of te hebben gehad) 
met het Gerecht, meestal voor drugsfeiten;

 22 % wordt bijgestaan door een justitieassistant die 
hen is toegewezen.

4. DRUGS EN VERSLAVING: 
 DE VZW TRANSIT

de doelstellingen te bereiken en tegelijk de effecten te 
verzachten van een wankele persoonlijke en familiale 
levenssfeer. Budgettair gezien wordt er minder geïnvesteerd 
in projecten van deze aard: gemiddeld 3.500 €, dat is  
20 % van het budget tegenover 25 % van de projecten. 

De activiteiten gericht op ‘verbondenheid’ en ‘geweld-
loosheid’ beslaan 10 % van de geselecteerde projecten. 
De eerste krijgen gemiddeld 5.200 € toebedeeld, aan 
de tweede categorie, die van de ‘geweldloosheid’, wordt 
gemiddeld 6.000 € besteed. 
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FIGUUR 5 :
Evolutie van het aantal personen begeleid door de vzw Transit

© BOPV – Bron: Vzw Transit – Acitiviteitenverslag 2013
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4.2. Budget en aanpak

De vzw Transit, die gesubsidieerd wordt door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, ontving de voorbije 
vijf jaar een jaarlijkse toelage die in 2009 nog 471.724 € 
bedroeg en in 2014 al was opgelopen tot 678.496 €.  
Die verhoging heeft alles te maken met de toename  
van het aantal begeleide personen. 

Figuur 5 toont inderdaad de stijging van meer dan 40 % 
tussen 2005 en 2013 en de toename van het aantal 
ondersteunde gebruikers, met een evenredige stijgings-
graad voor mannen en vrouwen, zelfs al vormen de 
mannen op elk moment de grootste groep. In 2013 
waren er van de 667 begeleide personen 565 mannen  
en 102 vrouwen.

Uit de verhoging van de middelen die het Gewest toekent, 
en uit de aanzienlijke stijging van het aantal begeleide 
personen en hun problemen met het Gerecht, blijkt dat 
het nuttig is om ook de andere aspecten van de drugs-
problematiek in een later stadium grondig te analyseren: 
wettelijk kader, praktijken van Politie en Justitie, initiatieven 
van verenigingen uit het middenveld om drugsverslaafden 
te helpen en te begeleiden, georganiseerde misdaad, 
stads- en gezondheidsbeleid enz. © Federale Politie (POLIMAGERY)
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1. HET EUROPEES SOCIAAL 
  ONDERZOEK

Wat dit punt betreft, werd aan de respondenten gevraagd 
om op een schaal van 0-10 te noteren welk vertrouwen 
ze persoonlijk hebben – onder andere – in Justitie en 
Politie; een antwoord 0 betekent dat de respondent 
helemaal geen vertrouwen heeft en een 10 wil zeggen 
dat hij volledig vertrouwen heeft.

Tabel 1 laat, voor het jaar 2012, het aandeel zien van de 
respondenten van elk Gewest die blijk geven van een laag 
vertrouwen (cijfers gaande van 0-3), een middelmatig 
vertrouwen (van 4-6) of een sterk vertrouwen (van 7-10)  
in Justitie. Daarin valt op dat de Brusselaars meer 
vertrouwen hebben in Justitie dan Vlamingen en Walen.

1:  European Social Survey rounds 1-6 (ESS1-2002 ed. 6.3, ESS2-2004 ed. 3.3, ESS3-2006 ed. 3.4, ESS4-2008 ed. 4.1, ESS5-2010 ed. 3.0, ESS6-2012 ed. 1.0).

1.1. Vertrouwen in Justitie en Politie

Het Europees Sociaal Onderzoek (European Social 
Survey: ESS) is een internationaal wetenschappelijk 
onderzoek dat sinds 2002 om de twee jaar wordt 
gerealiseerd in heel Europa. Het meet de houdingen, 
opinies en gedragswijzen van de bevolkingen van meer 
dan 30 landen. De resultaten van de zesde golf (2012) 
werden eind oktober 2013 gepubliceerd.

De gegevens van dit ESS voor België1 hebben betrekking 
op alle personen van 15 jaar en ouder die verblijven  
in privégezinnen, los staand van nationaliteit of taal.  
De individuen worden geselecteerd volgens procedures 
die voor elke etappe strikt op het toeval berusten, en 
er wordt gewerkt met een netto-onderzoeksstaal van 
ongeveer 1.800 respondenten.

De vragenlijst bestaat uit een centrale module die bij elke 
golf wordt behouden, en uit “roterende modules” die  
zijn toegespitst op specifieke onderwerpen, bovenop een 

bijkomende afdeling die gewijd is aan de schaal van de 
menselijke waarden en aan de methodologische tests. 
De vragen over het onveiligheidsgevoel maken deel uit 
van de centrale module.

De vragen die van nut kunnen zijn in dit deel hebben 
betrekking op het vertrouwen van de respondenten  
in Justitie en Politie, het slachtofferschap (inbraak of 
agressie) en het onveiligheidsgevoel dat wordt onderzocht 
in verschillende vormen.

Het ESS mag niet worden beschouwd als een middel om 
het gebrek aan recente cijfers van de Veiligheidsmonitor 
op te vangen. Dit Europese onderzoek biedt een 
aantal unieke gegevens inzake veiligheid die gekruist 
zouden kunnen worden met andere variabelen van het 
onderzoek. Het is trouwens helemaal niet ondenkbaar 
om de resultaten te vergelijken met de resultaten van 
andere gewesten en Europese landen.

TABEL 1:  
Aandeel respondenten van elk Gewest betreffende de graad van vertrouwen in Justitie (2012)

% RBC RF RW BEL

Zwak 19,3 27,1 33,4 28,2

Gemiddeld 35,5 43,3 39,6 40,8

Sterk 45,2 29,1 26,4 30,7

Weet niet / geen antwoord 0,0 0,4 0,6 0,3

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

© BOPV – Bron: ESS
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Figuur 1 toont de evolutie van het vertrouwensniveau 
“sterk” per Gewest, sinds de lancering van het ESS. We 
stellen daarbij vast dat, behalve voor 2008, dit niveau 
systematisch veel sterker is bij de Brusselaars. We 
merken eveneens een toename van dit vertrouwen van 
de Belgen in Justitie sinds 2002. Deze stijging is zeer 
aanzienlijk voor de Brusselaars tussen 2008 en 2012.

Wat de Politie betreft, zijn het de Vlamingen die, in 2012, 
meer vertrouwen hebben dan de Brusselaars en de 
Walen (Tabel 2). De Brusselaars hebben globaal gezien 
vertrouwen in de Politie (en zelfs relatief meer dan de 
Walen), maar we kunnen toch noteren dat 3,6 % van de 
respondenten in Brussel heeft aangegeven helemaal 

geen vertrouwen te hebben in de Politie. Zij geven dan 
ook de waarde 0 voor deze vraag.

De gegevens die beschikbaar zijn voor België suggereren 
dat het vertrouwen in de Politie er zo goed als constant is 
op vooruitgegaan sinds 2002. Figuur 2 toont ons evenwel 
zeer uiteenlopende evoluties volgens Gewest. Vlamingen 
hebben steeds blijk gegeven van meer vertrouwen in de 
Politie dan Brusselaars en Walen. Het vertrouwen van die 
laatsten in de Politie is sinds 2002 steeds toegenomen. 
Het vertrouwen van de Brusselaars blijkt een daling te 
hebben gekend tussen 2002 en 2008, om daarna weer  
te stijgen en in 2012 het hoogste niveau te bereiken  
sinds de lancering van het ESS.

FIGUUR 1: 
Evolutie per Gewest van het vertrouwensniveau  
in Justitie tussen 2002 en 2012

FIGUUR 2:
Evolutie per Gewest van het vertrouwensniveau  
in de Politie tussen 2002 en 2012

© BOPV – Bron: ESS © BOPV – Bron: ESS
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TABEL 2:  
Aandeel respondenten van elk Gewest betreffende de graad van vertrouwen in de Politie (2012)

% BHG VG WG BEL

Zwak 12,7 10,7 16,4 12,7

Gemiddeld 38,6 32,1 34,6 33,5

Sterk 48,8 57,0 48,8 53,7

Weet niet / geen antwoord 0,0 0,2 0,2 0,2

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

© BOPV – Bron: ESS
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FIGUUR 3:
Evolutie per Gewest van de aangiften voor inbraak of lichamelijk 
geweld in de afgelopen vijf jaar (2002 tot 2012)

© BOPV – Bron: ESS

TABEL 3:  
Aandeel respondenten per Gewest dat aangeeft het slachtoffer te zijn geweest van een inbraak of van lichamelijk 
geweld in de afgelopen 5 jaar (2012)

% BHG VG WG BEL

Slachtoffer tijdens de laatste 5 jaar 28,9 16,4 31,3 22,3

Geen slachtoffer tijdens de laatste 5 jaar 71,1 83,6 68,6 77,7

Weet niet / geen antwoord 0,0 0,0 0,2 0,1

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

© BOPV – Bron: ESS

De enige vraag van het ESS met betrekking tot slacht-
offerschap2 is de volgende: “Bent u of iemand in uw 
huishouden in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest 
van een inbraak of van lichamelijk geweld?”. We kunnen 
betreuren dat in deze vraag geen enkel onderscheid wordt 
gemaakt tussen twee feitencategorieën, enerzijds diefstal 
met inbraak en anderzijds inbreuken op de fysieke 
integriteit, met andere woorden lichamelijk geweld.

22,3 % van de Belgische respondenten verklaarde in  
2012 slachtoffer te zijn geweest van een inbraak of van 
lichamelijk geweld in de loop van de afgelopen vijf jaar.  
Dit cijfer ligt hoger voor de Walen en een heel stuk lager 

voor de Vlamingen. De Brusselaars zitten op het niveau 
dat in de buurt ligt van het niveau van de Walen: ongeveer 
3 respondenten op 10 zouden in de loop van de 
afgelopen 5 jaar slachtoffer zijn geweest van een inbraak 
of van lichamelijk geweld.

Afgaande op Figuur 3 is de toestand in Brussel aanzienlijk 
verbeterd in 10 jaar tijd, vermits tijdens de eerste golf  
van het ESS bijna 45 % van de Brusselaars verklaarde 
slachtoffer te zijn geweest van een inbraak of lichamelijk 
geweld in de loop van de 5 jaar voorafgaand aan het 
onderzoek. Vlamingen daarentegen zijn steeds onder  
het Belgische gemiddelde gebleven.

1.2. Slachtofferschap

2:  Het slachtofferschapsonderzoek hanteert een in principe redelijk eenvoudige techniek: mensen ondervragen die een staal vormen dat de populatie 
van een land, een regio, een stad vertegenwoordigt, over de misdrijven waarvan zijn het slachtoffer zijn geweest. 
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Wat het onveiligheidsgevoel betreft, is de vraag die werd 
gesteld in het ESS de volgende: “Als u in het donker in uw 
eentje door deze buurt loopt, hoe veilig voelt u zich dan?”

Het is interessant vast te stellen dat, op gewestelijke 
basis, de Brusselse respondenten het vaakst verklaren 
zich ‘s avonds veilig te voelen in hun buurt. De resultaten 
zijn inderdaad gunstiger voor het Brussels Gewest; nog 
geen 1 % van de Brusselaars voelt zich heel erg onveilig 
(Tabel 4).

Uit de Figuur 4 blijkt dat in 2012 het gevoel van onveiligheid 
van de Brusselaars ‘s avonds voor het eerst onder  
het nationale gemiddelde duikt. Op zijn minst voor het 
Brussels Gewest bevestigt de evolutie die we hier 
waarnemen (trend in stippellijn) ook de evolutie die  
we konden vaststellen in de Veiligheidsmonitor waarbij  
sinds 2000 een zo goed als continue daling wordt gemeld 
van het onveiligheidsgevoel in het Brussels Gewest en 
van mijdingsgedrag zoals vermijden om het huis te 
verlaten wanneer het donker is.

1.3. Onveiligheidsgevoel

TABEL 4:  
Aandeel respondenten per Gewest betreffende het veiligheidsgevoel ‘s avonds alleen door de buurt (2012)

% BHG VG WG BEL

Heel erg veilig 21,7 19,8 21,7 20,6

Veilig 62,0 62,0 57,2 60,5

Onveilig 15,7 15,5 18,4 16,4

Heel erg onveilig 0,6 2,5 2,5 2,4

Weet niet / geen antwoord 0,0 0,2 0,2 0,2

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

© BOPV – Bron: ESS

FIGUUR 4:
Evolutie per Gewest van het onveiligheidsgevoel ‘s avonds 
van 2002 tot 2012

© OBPS – Bron: ESS
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De Veiligheidsmonitor, die werd gelanceerd in 1997, is  
een telefonische enquête van de bevolking die wordt 
gerealiseerd en opgevolgd door de dienst Beleidsgegevens 
van de Directie van de operationele politionele informatie 
van de federale Politie. De recentste beschikbare gegevens 
dateren van 2009, de zevende en tot op heden laatste 
editie van de Monitor. 

Het nut van dit type onderzoek is heel eenvoudig. Het 
geeft een aanwijzing van de problemen waar de bevolking 
zich het meest zorgen om maakt, evalueert haar 
onveiligheids gevoel en maakt het mogelijk om een “dark 
number”3 op te stellen, vermits wordt gevraagd aan 
respondenten die het slachtoffer zijn geweest van een 
misdrijf, of ze al dan niet een melding hebben gemaakt  
of een aangifte hebben gedaan. Uit deze resultaten  
blijkt dat, voor bepaalde misdrijven, er weinig inbreuken 
werden gemeld of aangegeven bij de politiediensten. 
Deze misdaden blijven dus onder de radar van de Politie 
en zijn niet terug te vinden in de politiestatistieken.4  

Kort samengevat is de Monitor een uniek instrument 
waarmee precies een indicatie kan worden gegeven over 
de niet-geregistreerde criminaliteit.

Ook al is het jammer dat we niet beschikken over recente 
resultaten, stellen we hier toch de synthese voor van de 
jongste resultaten. We kunnen alleen maar hopen dat, 
minstens op gewestelijk niveau, een oplossing kan worden 
gevonden om het huidige gebrek aan gegevens te 
verhelpen dat het gevolg is van het stopzetten van dit 
onderzoek op federaal niveau. Dit instrument is zeer 
interessant en nuttig voor iedereen die een belangrijke rol 
speelt bij de preventie en de veiligheid in het Brussels 
Gewest. De organisatie van een gewestelijk onderzoek zou 
het mogelijk maken om in te spelen op een reële vraag,  
die haar oorsprong vindt in de noodzaak om rekening  
te houden met de resultaten van dit soort onderzoek  

ter vervollediging van de criminaliteitsstatistieken van de 
Politie en om de analyse te verfijnen die het preventie-  
en veiligheidsbeleid ter zake beter dient te oriënteren. 

In het Brussels Gewest maakte de jongste editie 2009 het 
mogelijk het onderzoek te realiseren bij 5.132 personen, 
wat een responsgraad vertegenwoordigt van 58 % van de 
10.587 personen waarmee contact werd gelegd, voor een 
totaal basisstaal van 12.615 personen. Bij 2.028 personen 
werd geen contact gelegd wegens geen antwoord, 
antwoordapparaat of bezet. Het merendeel van de mensen 
die weigerden om deel te nemen aan de enquête, waren 
65-plussers, vrouwen, mensen zonder werk en personen 
zonder diploma of met een diploma lager onderwijs. Van de 
respondenten is de categorie van de 35-49-jarigen het best 
vertegenwoordigd. De minst vertegenwoordigde leeftijds-
groepen zijn de leeftijdscategorie 15-24 jaar en 25-34 jaar, 
omdat die doorgaans eerder enkel over een GSM beschikken 
en niet over een vast toestel, terwijl de leeftijdscategorie  
50-64 jaar en de 65-plussers oververtegenwoordigd zijn.  
Er werd een weging volgens leeftijd en geslacht van de 
respondenten uitgevoerd door de federale Politie om deze 
systematische fout te corrigeren. 

De gegevens op de internetsite van de federale Politie 
hebben enkel betrekking op 12 van de 19 gemeenten, en 
op 4 van de 6 politiezones. Bovendien waren de gegevens 
van de gemeenten Ganshoren, Jette, Watermaal-Bosvoorde, 
Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe bij de 
drie laatste edities van de Monitor niet beschikbaar.  
Voor twee gemeenten, Sint-Agatha-Berchem en Etterbeek, 
kunnen de gegevens worden opgevraagd van de Veiligheids-
monitor voor de editie 2006, maar niet voor de editie 2009 
(Tabel 5). Rekening houdend met de organisatie van de 
monitor, maakt de verwerking per gemeente of zone het 
niet mogelijk om informatie en analyses te verkrijgen op 
het niveau van de wijk.5

2. DE VEILIGHEIDSMONITOR 

2.1. Voorstelling

3:  Het “dark number” stemt overeen met de gepleegde criminele feiten, maar die niet werden gedetecteerd door de Politie en ook niet werden gemeld 
door de bevolking.

4:  Het soort misdrijven is bepalend voor het al dan niet indienen van een klacht. Zo wordt bijvoorbeeld een inbraak doorgaans vaker aangegeven dan fysiek geweld.
5:  Het is betreurenswaardig dat de ruwe gegevens over de plaats van de misdrijven, die nochtans worden verzameld met overheidsgeld, niet worden meegedeeld 

aan de wetenschappelijke gemeenschap die ze zou kunnen analyseren. Door het feit dat er geen Brusselse gewestelijke Monitor is en dat er ook geen 
financiële middelen zijn voor een meer doorgedreven analyse van de Brusselse cijfers, wordt met deze ruwe gegevens eigenlijk niets aangevangen. Zie in dit 
verband MINCKE C., 2010, “Onveiligheid en onveiligheidsgevoel in Brussel. Welke lessen uit de Veiligheidsmonitor?”, Brussels Studies, elektronisch tijdschrift, p. 16.
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6:  De laatste niet-gedetailleerde modules zijn toegespitst op de relaties tussen de burgers en de Politie en zijn van belang in het kader van een ruimere 
denkoefening of studie over de nabijheidspolitie en de perceptie ervan bij de bevolking.

TABEL 5:  
Beschikbaarheid van de gemeentelijke gegevens en de gegevens van de politiezone van de Veiligheidsmonitor sinds de editie 2004

2004 2006 2008-2009

Anderlecht × ×

Oudergem × × ×

Sint-Agatha-Berchem ×

Brussel-Stad × × ×

Etterbeek × ×

Evere × × ×

Vorst × × ×

Ganshoren

Elsene × × ×

Jette

Koekelberg × × ×

Sint-Jans-Molenbeek × ×

Sint-Gillis ×

Sint-Joost-ten-Node × × ×

Schaarbeek × × ×

Ukkel × × ×

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

5339 – Brussel Hoofdstad Elsene × × ×

5340 – Brussel West (Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek) × ×

5341 – Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis) × × ×

5342 – Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem × × ×

5343 – Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe) ×

5344 – Polbruno (Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node) × × ×

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele Ondersteuning (Veiligheidsmonitoren 2004-2006-2009)

Het onderzoek is opgebouwd rond verschillende 
modules waarvan we de volgende punten onthouden6: 

Buurtproblemen

Onveiligheidsgevoel

Mijdingsgedrag

Het ingeschatte risico dat men slachtoffer wordt

Slachtofferschap

1

2

3

4

5
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De buurtproblemen worden in de vragenlijst behandeld 
volgens een lijst met 17 voorafbepaalde punten:
 agressief verkeersgedrag;
 inbraak in woningen of andere gebouwen;
 onaangepaste snelheid in het verkeer;
 diefstal uit auto’s;
 rommel op straat;
 geluidsoverlast door verkeer;
 bekladde muren en/of gebouwen;
 vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes;
 overlast van groepen jongeren;
 geweld;
 andere vormen van geluidsoverlast;
 autodiefstal;
 mensen worden op straat lastig gevallen;
 aanrijdingen;
 overlast verbonden aan druggebruik;
 fietsendiefstal;
 bedreiging.

Deze punten omvatten een systematische fout omdat  
ze worden gesuggereerd en niet van de ondervraagden 
zelf afkomstig zijn, noch vanuit kwalitatief standpunt, 
noch in hun formulering. Bovendien bestrijken ze niet 
alle mogelijke problemen die de bevolking elke dag zou 
kunnen ondervinden. Punten die er niet in aan bod komen, 
zoals producerende activiteit, de aanwezigheid van de 
groene ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek,  
de relatie met de Europese ambtenaren, de sociale 
gemengdheid, de aanwezigheid van religieuze praktijken 
in de openbare ruimte, de interculturaliteit, de verplaatsings-

mogelijkheden met een kinderwagen, de mogelijkheid  
om kinderen onbewaakt te laten spelen, het roken van 
sigaretten, dronkenschap enz. zijn allemaal mogelijke 
problemen die het onderzoek zou kunnen belichten. 
Maar omdat ze in het onderzoek niet zijn opgenomen, is 
het ook moeilijker om ze op de politieke agenda te zetten, 
terwijl overlast veroorzaakt door groepen jongeren 
bijvoorbeeld, wel wordt opgenomen. 

De geschikte methodologie zal erin bestaan om ofwel  
het veld vrij te laten, of om een verklarend kwalitatief 
onderzoek uit te voeren om de belangrijkste problemen 
te kunnen bepalen alvorens die zouden worden 
gesuggereerd in een vragenlijst van dit type en hun 
evolutie in de tijd ervan te evalueren, waarbij de mogelijkheid 
wordt gelaten om een bepaald belangrijk probleem toe 
te voegen dat er voorheen niet in voorkwam. 

Voor de 17 vermelde buurtproblemen, preciseert de 
respondent of ze al dan niet een probleem vormen in zijn 
wijk. Er wordt aangegeven dat het niet gaat om persoonlijke 
ervaringen of ervaringen waarmee andere personen werden 
geconfronteerd, noch om de frequentie waarmee een 
feit zich voordoet, maar de ondervraagde persoon dient 
hier te bepalen of het aangehaalde element voor hem of 
haar een probleem vormt. De mogelijke antwoorden zijn:
 helemaal wel;
 een beetje;
 niet echt;
 helemaal niet;
 weet het niet.

2.2. Buurtproblemen
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FIGUUR 5:
Buurtproblemen: gecumuleerde antwoorden “helemaal wel” en “een beetje”

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele ondersteuning (Veiligheidsmonitor 2009)

Figuur 5 toont de buurtproblemen, in dalende volgorde 
van de gecumuleerde antwoorden “helemaal wel” en “een 
beetje”, met andere woorden de positieve antwoorden op 
de vraag om te achterhalen of het verschijnsel als een 
probleem wordt ervaren.

We noteren dat alle problemen die worden aangehaald in 
de Veiligheidsmonitor worden gezien als zijnde belangrijker 
op het niveau van het Brussels Gewest dan op het federale 
niveau, met uitzondering van de onaangepaste snelheid in 
het verkeer. Dit kan worden verklaard door de snelheids-
beperkingen die eigen zijn aan de stad, terwijl elders het 
landelijke grondgebied wordt doorkruist door snelle wegen 
ondanks de aanwezigheid van leefkernen. 

De belangrijke verschillen tussen het Brussels Gewest en 
België hebben betrekking op diefstallen uit auto’s (meer 
dan het dubbel) en bedreigingen (vier keer meer). 

Voor meer dan de helft van de ondervraagden wordt als 
een probleem gezien: 
 agressief verkeersgedrag (67,2 % van de respondenten);
 inbraken (64,7 %);
 onaangepaste snelheid in het verkeer (62,4 %); 
 diefstal uit auto’s (62,1 %);

 rommel op straat (59,6 %);
 geluidsoverlast door verkeer (55,2 %);
 bekladde muren en/of gebouwen (55,1 %). 

Belangrijke punten die hier naar voren komen, zijn het 
belang van de verkeersveiligheid (3 x), de roerende en 
onroerende privé-eigendom (2 x) en de omgeving en de 
netheid (2 x). 

Het vernielen van telefooncellen en bus- of tramhokjes 
(47,8 %) en de overlast veroorzaakt door groepen jongeren 
(47,6 %) zijn niet te onderschatten. De andere verschijnselen 
worden als problematisch gezien door 30-45 % procent 
van de respondenten.

Wanneer we kijken naar de evolutie op middellange 
termijn (2000-2009)7, stellen we een daling of een status 
quo vast voor buurtproblemen die betrekking hebben  
op de auto en het verkeer (diefstal van auto’s en fietsen, 
diefstal uit auto’s, agressief verkeersgedrag, onaangepaste 
snelheid, geluidsoverlast) alsook voor inbraken in woningen 
of andere gebouwen. Daar staat dan tegenover dat 
problemen met betrekking tot rommel op straat en het 
bekladden van muren en/of gebouwen in deze periode 
zijn verergerd. 
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7:  Federale Politie, 2010, “Analyse van de enquête voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, Veiligheidsmonitor 2008-2009, p. 10. 
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In 2009 voelt 13,2 % van de ondervraagden zich “altijd” 
of “vaak” onveilig. Dit is het laagste niveau voor het 
Brussels Gewest sinds het bestaan van de Monitor 
(Tabel 6). In 1998 en 2000 bedroeg dit cijfer immers 
ongeveer 20 %; het ging nog verder naar beneden en 
bereikte in de periode 2002-2006 16,5 %.

Het aantal ondervraagde personen dat zich onveilig 
voelt, ligt in het Brussels Gewest systematisch hoger  
dan in de rest van het land. Dat geldt ook voor het Waals 
Gewest; Vlaanderen kent dan weer een omgekeerde 
situatie.

De benadering van het onveiligheidsgevoel kan worden 
aangevuld door het mijdingsgedrag, dat zijn met andere 
woorden strategieën die individuen aan de dag kunnen 
leggen om een bepaald onveiligheidsgevoel te verzachten. 
Dit kan er bijvoorbeeld in bestaan dat bepaalde plaatsen 
worden vermeden, dat men vermijdt om open te doen 
voor onbekenden, dat men waardevolle voorwerpen 
wegbrengt naar een veiligere plaats dan in huis, dat men 
vermijdt het huis te verlaten wanneer het donker is, dat 
men vermijdt dat kinderen het huis verlaten of dat men 
vermijdt om het openbaar vervoer te nemen.

Uit de resultaten blijkt dat de frequentie waarmee de 
respondenten bepaald mijdingsgedrag stellen, verschilt 
naargelang de aard ervan. Zo vermijdt, in 2009, 55,8 % 
van de ondervraagde Brusselaars “altijd” of “vaak” om de 
kinderen (jonger dan 15 jaar) het huis te laten verlaten, 
terwijl 42,2 % vermijdt om de deur te openen voor 
onbekenden. 23,8 % brengt waardevolle voorwerpen 
naar een veiligere plaats, 21,9 % vermijdt bepaalde 
plaatsen in de gemeente, 20,7 % vermijdt om het huis  
te verlaten wanneer het donker is en 13,3 % vermijdt  
om het openbaar vervoer te nemen (Tabel 7).

2.3. Onveiligheidsgevoel

2.4. Mijdingsgedrag

TABEL 6:  
Onveiligheidsgevoel – antwoorden “altijd” en “vaak” van 1997-2009 voor de belangrijkste steden, provincies, gewesten en voor België

1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008-2009

Vlaams Gewest 7,0 7,8 10,3 9,1 7,3 7,0 5,9

Waals Gewest 14,0 12,8 13,6 15,0 12,0 10,9 13,3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,6 19,0 20,5 16,6 15,7 16,8 13,2

Vlaams-Brabant - 7,1 10,4 10,1 7,5 6,7 6,6

Waals-Brabant - 6,8 7,5 6,9 8,4 10,1 7,3

Brussel-Stad - - - - 15,7 19,5 15,7

Antwerpen - - - - - - 10,7

Gent - - - - 8,4 8,4 5,2

Charleroi - - - - - 24,3 26,5

Luik - - - - - 14,4 13,7

België 10,0 10,5 12,4 11,7 9,6 9,2 7,9

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele politionele informatie (Veiligheidsmonitoren van 1997 tot 2009)

TABEL 7:  
Mijdingsgedrag (antwoorden “altijd” en “vaak”), gegevens 2000-2009 

2000 2002 2004 2006 2008-2009

Plekken in de gemeente mijden 28,6 27,7 25,4 25,4 21,9

Niet open doen voor onbekenden 43,7 45,4 42,1 39,5 42,2

Waardevolle spullen wegbrengen naar een veiliger plaats 34,5 31,5 29,8 28,6 23,8

Bij duisternis vermijden om weg te gaan 28,2 24,3 25,4 23,8 20,7

Vermijden om de kinderen ergens naar toe te laten gaan 63,5 56,1 59,7 58,2 55,8

Vermijden om het openbaar vervoer te nemen - - - - 13,3

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele ondersteuning (Veiligheidsmonitoren van 2000 tot 2009)
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Net als het onveiligheidsgevoel, is dit mijdingsgedrag 
systematisch frequenter in het Brussels Gewest dan  
in het Waals en het Vlaams Gewest. We vermelden 
evenwel sinds 2000 een sterke neerwaartse trend  

voor de verschillende vormen van mijdingsgedrag  
in het Brussels Gewest, wat gepaard gaat met de 
vermindering van het onveiligheidsgevoel dat hierboven 
werd aangehaald.

Vragen met betrekking tot het ingeschatte risico dat  
men slachtoffer wordt, vullen de benadering van de 
onveiligheid aan. Er worden vier misdrijven opgegeven en  
de respondent dient het risico te schatten om daar de 
komende 12 maanden het slachtoffer van te worden. 

Figuur 6 omvat de antwoorden “heel groot” en “groot”  
en vergelijkt het Brussels Gewest met België. Misdrijven  
in het verkeer, zoals vluchtmisdrijf of verkeersagressie, 
worden door 39,5 % van de Brusselaars als zeer 
waarschijnlijk ingeschat. Het risico om slachtoffer te worden 
van diefstal zonder (dreiging met) geweld wordt als zeer 

hoog ingeschat door 29 % van de bevraagde burgers.  
Voor inbraak bedraagt dit 26 %. (Dreiging met) lichamelijk 
geweld wordt als een reëel risico ingeschat door 17 % van 
de ondervraagden. Over het algemeen is het ingeschatte 
risico systematisch veel groter in het BHG dan voor het 
land in zijn geheel. 

Figuur 7 toont dan weer dat tussen 2004 en 2009, en 
vooral tussen 2006 en 2009, het ingeschatte risico gedaald 
is voor de vier beoogde preventiegebieden, wat logisch 
samenhangt met de reeds vermelde daling van het 
onveiligheidsgevoel in het Brussels Gewest.

2.5. Het ingeschatte risico slachtoffer te worden 

FIGUUR 6:
Ingeschat risico dat men slachtoffer wordt: gecumuleerd 
percentage antwoorden “heel groot” en “groot”

FIGUUR 7:
Ingeschat risico slachtoffer te worden: evolutie van het percentage 
gecumuleerde antwoorden “heel groot” en “groot” van 2004 tot 2009

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele 
ondersteuning (Veiligheidsmonitoren van 2000 tot 2009)

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele 
ondersteuning (Veiligheidsmonitor 2009)
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Naast het risico om slachtoffer te worden, doet de 
Monitor ook onderzoek naar het reële slachtofferschap 
van de ondervraagden. Door een vergelijking te maken 
met de politiestatistieken, kan het verschil worden belicht 
tussen de aangiften bij de Politie en de meldingen die  
het voorwerp zijn van een proces-verbaal, wat men het 
grey number noemt, en de elementen die niet worden 
aangegeven, het dark number.

We moeten ook hier wel melden dat we, net als voor de 
opmerking over de buurtproblemen, rekening moeten 
houden met een belangrijke handicap vermits de vragen 
niet alle mogelijke criminele feiten omvatten. De individuen 
worden ondervraagd over diefstallen en inbraken, maar niet 
over oplichterij of fraude waar ze eventueel slachtoffer 
van zouden kunnen zijn. Het onderzoek naar het slacht-
offerschap geeft bovendien ook enkel inzicht in de 
misdrijven waarvan de bevolking het slachtoffer is. “Men 
krijgt enkel op indirecte wijze indicaties over bepaalde 

misdrijven zonder slachtoffers, zoals drugsgebruik en -handel, 
verkeersdelicten of over misdrijven die niet rechtstreeks tegen 
personen worden gepleegd, zoals economische en financiële 
delinquentie. Misdrijven die vooral tegen overheidsdiensten 
worden gepleegd, zijn in zeer geringe mate vertegenwoordigd 
(fiscale fraude, milieumisdrijven enz.). Ten slotte verstrekt  
de Veiligheidsmonitor ons weinig gegevens over zware, maar 
weinig voorkomende misdrijven als moord en gewapende 
overval”8. Om deze beperkingen te verhelpen, zijn de 
gerapporteerde delinquentie-enquêtes9 momenteel de 
beste oplossing. Het gaat om enquêtes waarin niet zozeer 
wordt gevraagd of de bevolking het slachtoffer is geweest 
van misdrijven, maar of zij die heeft begaan. 

De Monitor onderscheidt twee categorieën voor het  
luik slachtofferschap: misdrijven tegen gezinnen en 
misdrijven tegen personen. Hierbij wordt het verschil 
bestudeerd tussen een melding en een aangifte van 
misdrijven.

2.6. Slachtofferschap

FIGUUR 8:
Delicten op gezinsniveau (2009)

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele 
ondersteuning (Veiligheidsmonitor 2009)

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele 
ondersteuning (Veiligheidsmonitor 2009)

8:  MINCKE C., 2010, “Insécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles. Les enseignements du Moniteur de sécurité”, Brussels Studies, elektronisch tijdschrift, p. 3.
9: In het Engels: Self-report survey on crime.
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2.6.1. Delicten op gezinsniveau

De vraag met betrekking tot de delicten op gezinsniveau 
hebben betrekking op de respondenten of op een lid  
van het gezin in de loop van de afgelopen 12 maanden.

Vernieling aan een auto zijn misdrijven tegen de gezinnen 
die het vaakst voorkomen in het Brussels Gewest in  
2009 (40 %). Burgers zijn ook vaak het slachtoffer van 
vernielingen (19 %) of van diefstal uit hun auto (17 %). De 
pogingen tot inbraak (11 %) worden het minst vaak 
vermeld, net als inbraken met diefstal (6 %), de andere 
misdrijven blijven onder de 5 % (Figuur 8).

De evolutie van 1998 tot 2009 toont een toename van 
schade aan auto’s, diefstallen uit auto’s en fietsdief-
stallen. Er wordt daarentegen een daling van vernielingen 
in het algemeen en diefstallen van auto’s vastgesteld.  
De andere preventiegebieden vertonen geen grote 
schommelingen (Figuur 9).

De enquête vraagt ook aan de respondent of hij het 
misdrijf heeft gemeld aan een politiedienst en of er 
een aangifte (PV) werd opgesteld.

De meldingspercentages variëren aanzienlijk naargelang 
het type misdrijf dat in ogenschouw wordt genomen, 
zoals blijkt ook uit Figuur 10. Autodiefstallen en inbraken 
worden in aanzienlijke mate gemeld (bijna 80 %) terwijl 
omgekeerd, vernielingen aan auto’s en vernielingen in 
het algemeen maar weinig worden gemeld (26 % en  
24 %). Wat de evolutie betreft, blijkt dat de meldings-
bereidheid10 per type misdrijf sinds 2000 nagenoeg 
identiek is gebleven.

De verschillen die worden waargenomen tussen meldingen 
en aangiftes tonen aan dat een proces-verbaal niet 
systematisch wordt opgesteld na een klacht en dat de 
beoogde misdrijven minder worden aangegeven dan 
gemeld. De grootste verschillen hebben betrekking op de 
pogingen tot inbraak, waarvoor bijna een derde van de 
meldingen niet heeft geleid tot een registratie in een 
proces-verbaal, en vernielingen die, voor meer dan een 
derde, niet worden opgenomen in een proces-verbaal. 

FIGUUR 10:
Delicten op gezinsniveau: meldingen en aangiften
(2009)

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele 
ondersteuning (Veiligheidsmonitor 2009)
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FIGUUR 12:
Delicten op persoonsniveau 
(1998-2009)

2.6.2. Delicten op persoonsniveau

Delicten op persoonsniveau hebben betrekking op het 
slachtoffer zelf, met andere woorden de ondervraagde 
persoon en niet zijn omgeving. De periode van het 
onderzoek bestrijkt de 12 laatste maanden. 

De categorie bedreiging lichamelijk geweld (34 %) is het 
opvallendst en vertegenwoordigt het misdrijf dat het 
meest wordt vermeld in het Brussels Gewest. De misdrijven 
lichamelijk geweld, de seksuele misdrijven, diefstal vanaf 
personen zonder bedreiging of geweld en de vluchtmis-
drijven in het verkeer worden naar voor geschoven door 
niet minder dan 10 % van elk van de ondervraagden.  
De andere misdrijven blijven onder de 5 % (Figuur 11). 

De analyse van de evolutie in Figuur 12 toont een recente 
daling van de bedreigingen met lichamelijk geweld 
samen met een stijging van het reële lichamelijke geweld. 
Diefstallen vanaf personen zonder bedreiging of geweld 
dalen voortdurend, terwijl misdrijven tegen de seksuele 
moraal in de enquête verschijnen vanaf 2004 en vervolgens 
toenemen en van meer dan 5 % naar meer dan 10 % 
gaan. Vooral bij zedenmateries moet evenwel rekening 
worden gehouden met het feit dat de bevolking steeds 

meer bereid is dit soort misdrijven open en zonder 
schaamte aan te geven en ze dus te erkennen.

Tot slot vraagt de enquête ook aan de respondent of hij 
het misdrijf waarvan hij het slachtoffer is geweest, heeft 
gemeld aan een politiedienst en of er een aangifte (PV) 
werd opgesteld.

Uit de gegevens blijkt dat in het Brussels Gewest de 
delicten op persoonsniveau minder worden gemeld  
(29 %) dan de delicten op gezinsniveau (39 %). 

Enkel diefstallen vanaf personen zijn de enige misdrijven 
die meer dan 50 % van de meldingen uitmaken. Twee 
categorieën blijven daarbij onder de 20 %, zijnde de 
bedreigingen lichamelijk geweld en vooral de seksuele 
delicten (2,7 %). Het percentage van de aangiften blijft 
lager dan dat van de meldingen. De opvallendste 
verschillen zijn de bedreigingen lichamelijk geweld (bijna 
de helft) en het lichamelijk geweld (bijna één derde). 

De grootste verrassing is het feit dat het gemiddelde van  
de aangiftes 23 % bedraagt voor delicten op persoons-
niveau, waarbij dus een aanzienlijk dark number overblijft 
van 77 % (waarvan 6 % als grey number). 
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FIGUUR 13:
Delicten op persoonsniveau: meldingen en aangiften 
(2009)

© BOPV – Bron: Federale Politie – Algemene directie Operationele ondersteuning 
(Veiligheidsmonitor 2009)
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De schatting van het aantal toeristen steunt over het 
algemeen op het aantal overnachtingen. Dat levert 
betrouwbare gegevens op omdat hotels systematisch 
het aantal klanten, hun nationaliteit en de reden van 
hun verblijf bijhouden. 

Een eerste vaststelling is de voortdurende stijging van 
het aantal in het BHG geregistreerde overnachtingen. 
Die stijging is verhoudingsgewijs groter (+42 %) dan de 
demografische groei (+19 %) tussen 2001 en 2013, wat 
de groeiende aanwezigheid van bezoekers aantoont.

Een tweede vaststelling betreft het feit dat de bezoekers 
in de twee andere gewesten van het land voor meer dan 
de helft de Belgische nationaliteit hebben terwijl uit 

Figuur 14 blijkt dat het BHG in 2013 vooral door 
buitenlanders werd bezocht (81 %). Het gaat hier om 
een bijzonderheid die eigen is aan zijn rol van Belgische 
en Europese hoofdstad. In 2010 waren 49 % van de 
overnachtingen toe te schrijven aan vrijetijdstoerisme 
en 51 % aan zakentoerisme, waarvan meer dan driekwart 
voor meetings. 

Wegens het grote belang van deze sector voor het BHG 
ontstond in 1999 het Observatorium voor Toerisme 
door een bundeling van Brussel Internationaal –
Toerisme & Congres (BI-TC), Toerisme Vlaanderen en 
het Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles 
(OPT). In 2012 ging het observatorium op in VisitBrussels, 
het toerisme-agentschap voor het BHG.

3.1. Inleiding

3.  DE TOERISTISCHE  
TEVREDENHEIDSBAROMETER 

FIGUUR 14:
Aandeel Belgische en buitenlandse toeristen in de drie gewesten van het land (2013)

© BOPV – Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
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FIGUUR 15:
Tevredenheid van de bezoekers (schaal van 1 tot 4)

© BOPV – Bron: VisitBrussels – Satisfaction survey 

11:  Voor meer details: cf. http://efus.eu/en/policies/national/spain/efus/7250.
12:  Zie hierover www.visitbrussels.be/qualitydestination.

In juni 2014 werden vertegenwoordigers van de Stad 
Brussel uitgenodigd in Barcelona om kennis te nemen 
van de strategieën en praktijken die werden ontwikkeld 
om het veiligheidsaspect in het Barcelonese toerismebeleid 
op te nemen. De ervaring met het slachtofferonderzoek 
in Barcelona vormde een bron van inspiratie voor Brussel.11 
Want naast het onveiligheidsgevoel is het essentieel ook 
het aantal buitenlandse bezoekers te kennen die slachtoffer 
zijn en het soort feiten waarvan ze slachtoffer zijn. 
 
Om de tevredenheid van de bezoekers te beoordelen en 
de kwaliteit van de reisbestemming te verbeteren heeft 
VisitBrussels in juli 2011 een online vragenlijst ontwikkeld.12 
Die kan op vrijwillige basis worden ingevuld; het is ook 
mogelijk de vragenlijst op papier in te vullen (ze wordt  
in de hotels ter beschikking gesteld). De resultaten 
worden – zonder dat ze aanspraak maken op enige 
wetenschappelijkheid – verwerkt en opgenomen in de 
tevredenheids-barometer die elke maand wordt geüpdatet. 
De tevredenheid m.b.t. een reeks thema’s wordt gemeten 
aan de hand van een schaal van 1 tot 4:

We interesseren ons voor vier thema’s: het veiligheids-
gevoel, de netheid van de openbare ruimte, de gastvrijheid 
van de bewoners en de contacten met de plaatselijke 
bewoners, en de luchtkwaliteit. 

Voor alle thema’s van de vragenlijst is er een daling van 
de tevredenheid, wat zijn weerslag heeft op de hierboven 
aangehaalde vier thema’s. De dalende tevredenheid 
geldt echter niet in dezelfde mate voor alle thema’s.

Elk jaar is gebaseerd op 12 maanden, vanaf begin juli 
tot eind juni van het daaropvolgende jaar. Het aantal 
vragenlijsten (n) varieert van het ene tot het andere jaar, 
tussen de 656 en 851. 
 
De hier geselecteerde thema’s krijgen scores hoger dan 
2.5 en worden dus gemiddeld als positief beoordeeld. De 
milieuaspecten (netheid en luchtkwaliteit) worden het 
slechtst beoordeeld en dalen sterker dan het veiligheids-
gevoel. Ten slotte worden de gastvrijheid en contacten 
met de plaatselijke bevolking negatiever beoordeeld maar 
relatief minder negatief dan de algemene tevredenheid 
betreffende alle thema’s samen (Figuur 15).

De specificatie van de vragenlijsten per type klant volgens 
leeftijd en de reden voor het bezoek wordt weergegeven 
in Figuur 16. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
vrijetijdsbezoeken in groepen kleiner dan tien personen, 
individuele zakenreizen, grote congressen en evenementen 
(M.I.C.E.), eendagsbezoeken zonder verblijf, gezinnen (met 
en zonder kinderen) en ten slotte de min-dertigjarigen en de 
zestigplussers. De individuele zakenreis is een ondervertegen-
woordigde categorie die slechts op 8 % van de respondenten 
van toepassing is en dat cijfer ligt duidelijk onder het 
werkelijke aandeel van de individuele zakelijke bezoeken.
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Het veiligheidsgevoel is van de 77 vragen de vraag  
met het hoogste aantal antwoorden, namelijk 97 % 
antwoorden, wat het belang bevestigt dat bezoekers aan 
de vraag en het onderwerp hechten.

Volgens het verslag van 2011-201213 daalde de algemene 
tevredenheid wat het veiligheidsgevoel betreft van 78 
naar 73 %. De gegevens in Figuur 16 wijzen inderdaad  
op een daling voor alle categorieën van personen in  
die twee jaren. Tussen 2011 en 2014 worden de sterkste 
dalingen vastgesteld bij de zakenreizen, de vrijetijds-
bezoeken in groep en de eendagsbezoeken. Senioren 
zijn meer tevreden dan de andere leeftijdscategorieën 
(Figuur 16).

De gegevens over de nationaliteiten uit het verslag  
2011-2012 moeten behoedzaam worden gelezen omdat 
de representativiteit ervan niet altijd geldig is. Ze zouden 
echter wel uitwijzen dat de Belgen kritischer staan ten 
opzichte van het onveiligheidsgevoel en dus minder 
tevreden zijn, meer in het bepaald de Brusselaars. De 
Italianen, Chinezen, Brazilianen en Spanjaarden zijn  
voor meer dan 80 % tevreden. De mate van tevredenheid 
van de Engelsen, Amerikanen, Fransen, Nederlanders, 
Canadezen, Duitsers en Japanners zou tussen de 70 en 
80 % bedragen (Figuur 17).

Er is weinig variatie naargelang de leeftijd. Het is interessant 
vast te stellen dat de ouderen meer tevreden zijn (Figuur 18).

Met betrekking tot gezinnen met of zonder kinderen en 
uit de geslachtsanalyse blijkt dat gezinnen met kinderen 
en vrouwen een beetje gevoeliger zijn voor het veiligheids-
gevoel dan gezinnen zonder kinderen en mannen, en dus 
zijn ze relatief minder tevreden (Figuur 19).

3.2. Het veiligheidsgevoel

FIGUUR 16:
Veiligheidsgevoel per categorie van personen

© BOPV – Bron: VisitBrussels – Satisfaction survey 

13:  Visitbrussels, 2013, “Brussels visitor satisfaction 2011-2012”, publicatie uit mei.
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FIGUUR 17:
Veiligheidsgevoel: mate van tevredenheid volgens nationaliteit

FIGUUR 18:
Veiligheidsgevoel: mate van tevredenheid volgens leeftijd

FIGUUR 19:
Veiligheidsgevoel uitgesplitst naar gezinnen met of zonder kinderen en uitgesplitst naar geslacht
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Elk onderzoek brengt specifieke informatie aan waarvan de resultaten niet kunnen worden bijeengebracht wegens 
voor de hand liggende methodologische redenen. Niettemin tekent zich een algemeen beeld af en op termijn zou het 
interessant kunnen zijn een gewestelijke monitor op te richten. Het zou de bedoeling zijn het onveiligheidsgevoel op 
geregelde tijdstippen wetenschappelijk te onderzoeken door zich te richten op bepaalde gewestelijke bijzonderheden 
en door er eventueel vragen aangaande auto-gerapporteerde misdaad en slachtofferschap bij te betrekken.
 

4. CONCLUSIE

1

2 3

De Europese sociale enquête heeft aangetoond 
dat het vertrouwen in Justitie en de Politie stijgende 
is in België, met het grootste vertrouwen in Justitie 
bij de Brusselaars en een sterker vertrouwen in 
de politiediensten in Vlaanderen. Iets minder  
dan 3 op de 10 respondenten in Brussel zou al 
slachtoffer zijn geweest van een inbraak of een 
geval van agressie in de laatste vijf jaar, tegen 
ongeveer 4,5 tien jaar geleden. Tegelijkertijd 
daalde het onveiligheidsgevoel in diezelfde periode 
van ongeveer 25 % naar 15 % wat de resultaten 
van de Veiligheidsmonitor bevestigt waarbij sinds 
2000 een zo goed als continue daling wordt gemeld 
van het onveiligheids gevoel in het Brussels 
Gewest en van mijdings gedrag zoals vermijden 
om het huis te verlaten wanneer het donker is.

De Veiligheidsmonitor heeft de specificiteit van 
autodiefstallen en bedreigingen in Brussel in 
vergelijking met de rest van België aangetoond. 
De vragen over slachtofferschap tonen immers 
aan dat de schade aan wagens, de vernietiging en 
de diefstal van wagens de meest voorkomende 
misdrijven zijn. Hetzelfde geldt voor de bedreigingen 
met fysiek geweld, met een in de tijd ongewijzigd 
aangiftepercentage per misdrijf. 

Wat de woonwijken betreft, ligt naast inbraken de 
omvang van de verkeersproblemen voor de hand, 
des te meer omdat ze worden veroorzaakt door 
een hele reeks vragen over dit onderwerp in het 
onderzoek. In 2000-2009 ziet men niettemin een 
toename van de problemen die verband houden 
met allerlei voorwerpen die op straat liggen of 
met het bevuilen van muren en/of gebouwen  
ten nadele van verkeersproblemen.

Het onveiligheidsgevoel, dat groter is in een stad, 
is effectief sterker aanwezig dan in de rest van het 
land. Het is echter belangrijk vast te stellen dat 
het aantal personen dat zich vaak onveilig voelt 
tussen 1998 en 2009 gedaald is van 20 naar 13 %, 
zoals de Europese sociale enquête aangeeft. 

De toeristische tevredenheidsbarometer toont 
daarentegen een lichte daling van het veiligheids-
gevoel in de afgelopen drie jaren en de meest 
negatieve beoordelingen zijn voor rekening van 
de Walen, Vlamingen en Brusselaars, en niet  
van buitenlandse bezoekers op zakenreis of 
vrijetijdsbezoekers.
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Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en de Zonale 
Veiligheidsplannen (ZVP) vinden hun oorsprong in de  
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus (WGP). Dit plan bepaalt dat de lokale en 
federale Politie in partnerschap zullen optreden voor  
alle prioritaire criminaliteitsfenomenen. De lokale Politie 

richt zich echter eerder op de minder georganiseerde 
criminaliteitsfenomenen en treedt hierbij conceptueel, 
coördinerend en handelend op, terwijl de federale  
Politie vooral de meer georganiseerde vormen en  
feiten gepleegd door georganiseerde of rondtrekkende 
dadergroepen voor haar rekening neemt.

A.  DE PRIORITEITEN VAN DE 
NATIONALE EN ZONALE 
VEILIGHEIDSPLANNEN

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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1.  HET NATIONAAL  
VEILIGHEIDSPLAN 2012-2015 

In het NVP wordt benadrukt dat de lokale Politie reeds  
de nodige aandacht besteedt aan het fenomeen overlast. 
Er wordt echter verduidelijkt dat de aanpak van het 
fenomeen erg verschillend is en er geen eenduidige en 
allesomvattende omschrijving bestaat. In het Nationaal 
Politioneel Veiligheids beeld (NPVB) van 2011 werd een 
overlasttypologie voorgesteld die mettertijd kan worden 
verbeterd en uitgebreid. 

Het NVP pleit echter voor een versterking van de aanpak 
van overlast en de specifieke inaanmerkingneming van de 
probleemwijken: “De aanpak van overlast dient te worden 
opgedreven en moet gebeuren vanuit een integrale benadering, 
in samenspraak met alle relevante veiligheidspartners, om 
een evenwicht te verwerven tussen een preventieve en een 
reactieve aanpak. […] De probleemwijken van grootsteden 
die af te rekenen hebben met heel uiteenlopende vormen van 
overlast en waarvan er een aantal rechtstreeks voortvloeien 
uit de illegale economie, vergen een aanpak op maat”4.

De organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling 
van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, art. 3, definieert het 
radicaliseringsproces als volgt: “een proces waarbij een individu 
of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed 
dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd 
wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen”5. 

Het NVP zegt dat “het preventief opvolgen en het detecteren 
van het radicaliseringsproces”6 van essentieel belang zijn. Er 
wordt hier benadrukt dat preventieve initiatieven nodig  
zijn om het eventuele ontstaan van een voedingsbodem 
voor criminele feiten tegen te gaan.

1.1. Overlast of ‘incivilities’

1.2. Het radicaliseringsproces

Het NVP wordt sinds 20031 opgesteld voor een periode 
van vier jaar. Met dit planningsinstrument kunnen de 
Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse 
Zaken het algemene politiebeleid coördineren. Zowel de 
operationele strategie als de organisatorische strategie 
worden beoogd. “Met de operationele strategie wordt 
aangegeven wat de federale Politie wil bereiken binnen  
de hoofddomeinen van veiligheid, politiezorg en steun. De 
organisatorische strategie moet de voorwaarden creëren 
opdat de operationele strategie van het NVP in optimale 
omstandigheden kan worden uitgevoerd”2.

Hoewel we hier focussen op criminaliteit, merken we 
op dat andere thema’s van het algemene politiële 
beleid van belang zijn voor het BHG: het genegotieerd 
gebruik van de openbare ruimte, de coördinatie bij 
crisissituaties en de administratieve informatie. 

Het NVP 2012-2015 legt dus een aantal prioriteiten 
vast. “Prioriteit staat voor essentieel, maar niet voor 
exclusief. Het vooropstellen van prioriteiten mag de Politie 
er niet van vrijstellen om de kwaliteit in de opsporing van 
alle misdrijven permanent te verbeteren”3.

1: Voor meer details, zie Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2005, “Het nationaal veiligheidsplan”, verslag van juni, Brussel, 85 p.
2: Federale Politie, “Nationaal Veiligheidsplan 2011-2015”, p. 38.  
3: Id., p. 13.
4: Id., p. 10.
5: Id., p. 11.
6: Ibid.
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De fysieke integriteit blijft een hoofdprioriteit wat de 
ernstige feiten betreft: moord, doodslag, verdacht 
overlijden, verkrachting, ernstige aanranding van de 
eerbaarheid, ontvoering, gijzeling, vrijheidsberoving, 
ernstige slagen en verwondingen of mishandeling, 
foltering, vergiftiging en onrustwekkende verdwijningen. 
In het NVP staat het volgende: “Feiten die de fysieke 

integriteit van personen ernstig aantasten, in het bijzonder 
t.o.v. vrouwen, worden altijd prioritair aangepakt”7.

De aandacht wordt gevestigd op de illegale handel in 
vuurwapens: “De strijd tegen de illegale handel in 
vuurwapens is essentieel in het raam van de feiten die  
de fysieke integriteit van personen ernstig aantasten”8.

Aan de slachtoffers moet bijzondere aandacht worden 
besteed, om hen een hulpverlening van hoge kwaliteit  
te verlenen. Het NVP vraagt dat deze kwalitatieve 

bejegening blijft “centraal staan voor alle fenomenen en 
feiten”9. De afhandeling van seksueel misbruik en feiten 
van pedofilie wordt vermeld als specifiek aandachtspunt. 

Op basis van de beleidsopties van de voogdijministers, 
het NPVB 2011 en de prioriteiten van de Europese 
beleids cyclus, geeft het NVP de volgende lijst van 
criminaliteits fenomenen die prioritair zullen moeten 
worden behandeld10: 
 diefstallen gewapenderhand;
 geweld in de openbare ruimte, in het bijzonder op  

het openbaar vervoer en door stadsbendes;
 drugs, in het bijzonder de import en de export van 

cocaïne, de productie en de smokkel van synthetische 
drugs en cannabis en de verkoop van drugs (“dealen”)11;

 illegale vuurwapenzwendel12;

 terrorisme;
 intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen;
 mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de econo-

mische uitbuiting) en mensensmokkel;
 informaticacriminaliteit;
 fraude, in het bijzonder ernstige en georganiseerde 

sociale fraude en fiscale fraude (btw-fraude en ge-
organiseerde fraude inzake inkomstenbelastingen), 
evenals fraude inzake afvalbeheer;

 inbraken in woningen en andere gebouwen.

1.4. Kwalitatieve slachtofferbejegening

1.5. De prioritaire criminaliteitsfenomenen

7:   Ibid.
8:   Ibid.
9:   Ibid.
10: Ibid.
11: Het NVP verduidelijkt dat de heroïnehandel uiteraard bijzondere aandacht vereist, maar niet dient te worden aangepast via een nationaal prioritair programma.
12:  Het NVP beoogt een prioritaire aanpak van gerechtelijke aard, die is gebaseerd op een gedegen beeldvorming en wordt beschreven in een 

(toekomstige) richtlijn van de gerechtelijke overheden, waarbij een bijzondere focus ligt op de proactieve recherche.

1.3. De fysieke integriteit, met inbegrip  
van de illegale handel in vuurwapens
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Het NVP vestigt de aandacht op plaatsen die kwetsbaar 
zijn voor meerdere criminaliteitsfenomenen, waarmee 
de Politie rekening dient te houden. Het gaat meer 
bepaald om “het openbaar vervoer, de recreatiedomeinen 
en de toeristische trekpleisters, grote evenementen en 
plaatsen van grote toeloop”13.

Het NVP wijst ook op een reeks toekomstige veiligheids
problemen, namelijk “de risico’s die gepaard gaan met  
het toenemende gebruik van het internet en de nieuwe 
technologie, de internationalisering van de criminaliteit, de 
sociale uitsluiting en het toenemende geweld.”14. 

Wat de grootsteden betreft, vraagt het NVP om bijzondere 
aandacht te besteden aan de strijd tegen de criminaliteit 
door “een betere coördinatie en het uitwisselen van 
expertise tussen de grootsteden”. Er moet eveneens 
bijzondere aandacht worden besteed aan “de aanwezigheid 
van Politie en stadswachten”, de inspanning om “zo veel  
als mogelijk asociaal gedrag te beteugelen” en allerlei 
inbreuken te bestraffen, en in het bijzonder “de feiten van 
misbruik en geweld ten opzichte van personen”, en de 
“beveiliging van het openbaar vervoer ”, “met name in de 
stations en de metro’s waar de aanwezigheid van de Politie 
moet worden versterkt ”15. 

Inzake verkeersveiligheid vermeldt het NVP de volgende 
prioritaire thema’s16:
 overdreven snelheid;
 het rijden onder invloed van alcohol of drugs;
 het gebruik van een GSM achter het stuur;
 het niet dragen van de gordel en het niet gebruiken 

van kinderzitjes.

De prioritaire doelgroepen zijn:
 zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en 

bestuurders van bromfietsen);
 motorrijders;
 vrachtwagenchauffeurs en het vrachtvervoer.

1.6. Bijkomende aandachtspunten

1.7. De verkeersveiligheid

13: Federale Politie, Op. Cit., p. 16.
14:  Ibid.
15:  Ibid.
16:  Id., p. 13.

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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2.  DE ZONALE VEILIGHEIDSPLANNEN 
2014-2017

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgebouwd uit zes 
politiezones en telt zes ZVP. Deze planningsinstrumenten 
worden voorbereid en geëvalueerd door de Zonale Veiligheids-
raad (ZVR), die bestaat uit Burgemeesters, de Procureur des 
Konings, de Korpschef van de lokale Politie, de bestuurlijke 
Directeur-coördinator van de federale Politie en uitgenodigde 
deskundigen. Er wordt rekening gehouden met het ZVP en 
in de toekomst met Gewestelijk Veiligheidsplan17.

Het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 bepaalt de 
organisatie- en werkingsnormen van de lokale Politie met 
het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening aan de bevolking en preciseert zeven 
functionaliteiten die de lokale Politie moet garanderen.

wijkwerking

onthaal

interventie

politionele slachtofferbejegening

lokale opsporing en lokaal onderzoek

handhaving van de openbare orde

verkeer (toegevoegd door het KB van 16 oktober 2009)

Het personeelsbestand van de Politie omvat burger-
personeel en operationeel personeel. Het operationeel 
personeel bestaat uit officiers, inspecteurs en politie-
agenten. Tabel 1 geeft de verdeling per zone van het 
operationeel personeel op 1 september 2014.

De begrotingsevolutie van alle dotaties per politiezone 
bedraagt 2 % per jaar, zoals wordt weergegeven in Figuur 1.

De kosten van de politiezones per gemeente en per 
inwoner liggen tussen 186 € en 620 € (Tabel 2). Politiezone 
5339 Brussel Hoofdstad Elsene verschilt van de anderen 
doordat deze zone tijdens nationale en internationale 
evenementen instaat voor de ordehandhaving, wat 
bijkomende kosten met zich meebrengt.

De ZVP bevatten:
 de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld 

door de Burgemeesters en de Procureur des Konings;
 de capaciteit van de lokale Politie die bestemd is voor 

de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en 
bestuurlijke Politie;

 de bijdrage van de lokale Politie in de uitvoering van  
de opdrachten van federale aard; 

 de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan 
een gemeente van de zone, die overeenstemmen met  
een budgettaire tussenkomst van deze gemeente.

TABEL 1:  
Verdeling per politiezone van het operationeel personeel overeenkomstig het aantal inwoners op 1 september 2014

Bevolking Operationeel kader Op. kader /  
1.000 inwoners

Aantal inwoners / 
operationeel kader

5339 260.298 2.158 8,29 120,62

5340 212.279 686 3,23 309,44

5341 222.176 767 3,45 289,67

5342 138.196 461 3,34 299,77

5343 141.316 461 3,26 306,54

5344 197.846 791 4,00 250,12

Totaal 1.172.111 5.324 4,54 220,16

Antwerpen18 510.610 2.230 4,37 228,97

Luik19 194.715 1.049 5,39 185,62

© BOPV – Bron: Dienst van de waarnemend Hoge Ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie

17:  Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de VIde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, art. 19 en 20, 
B.S. 31 januari 2014.

18:  Het Zonaal Veiligheidsplan van Antwerpen 2014-2017 kan worden geraadpleegd op: https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b49d7/
bevolkingscijfers.

19: Het Zonaal Veiligheidsplan van Luik 2014-2017 kan worden geraadpleegd op: http://www.policeliege.be/pdf/pzs14-17-zpliege.pdf.

1
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TABEL 2:  
Kosten van de politiezones per inwoner op basis van de dotatie 2014

Politiezone Gemeente (dotatie 2014) Kosten per inwoner (€)

5339
Brussel-Stad 620
Elsene 244

5340

Sint-Jans-Molenbeek 203
Jette 206
Ganshoren 274
Sint-Agatha-Berchem 203
Koekelberg 205

5341
Anderlecht 195
Vorst 226
Sint-Gillis 265

5342
Oudergem 186
Ukkel 187
Watermaal-Bosvoorde 192

5343

Etterbeek 194

Sint-Lambrechts-Woluwe 203

Sint-Pieters-Woluwe 192

5344

Schaarbeek 274

Evere 313

Sint-Joost-ten-Node 435

© BOPV – Bron: Dienst van de waarnemend Hoge Ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie

FIGUUR 1:
Begrotingsevolutie van alle dotaties per politiezone van 2010 tot 2014

© BOPV – Bron: Dienst van de waarnemend Hoge Ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie
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Na goedkeuring door de Burgemeesters en de Procureur 
des Konings worden de ZVP ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie20. De 
gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurde 
plan dat op hen betrekking heeft, met uitzondering van de 
gedeelten of gegevens die door de Zonale Veiligheidsraad 
als vertrouwelijk worden beschouwd21.

De ZVP 2009-2012 werden verlengd22 tot 31 december 
2013, zodanig dat de nieuwe cyclus loopt van 2014 tot 
2017. Elk plan bevat zes hoofdstukken, waarvan het 
tweede “Scanning en analyse” is gewijd aan de bepaling 
van de prioriteiten.

20:  Zie in dat verband de interministeriële omzendbrief over de buurtinformatienetwerken (PLP 50) betreffende de procedure tot indiening van de 
zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.

21: Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), art. 37 §2.
22:  Mondelinge vraag, 2012, nr. 5/717 van de heer F. Bogaerts aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over de nieuwe zonale 

veiligheidsplannen, Belgische Senaat, plenaire vergadering, donderdag 29 november, 5-81, p. 18.
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23:  Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, p. 19.

Het plan van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 
brengt verslag uit van de opvolging van de cijfers van de 
stadscriminaliteit: gauwdiefstallen, diefstallen van voertuigen, 
diefstallen in voertuigen, inbraken in woningen, diefstallen 
met geweld, vandalisme, slagen en verwondingen. 

Het vermeldt de eerste zeven categorieën van de  
Politiële Criminaliteitsstatistieken: diefstallen en afpersing, 
vermogens criminaliteit (n.v.d.r.: beschadiging van eigendom), 
misdrijven tegen de fysieke integriteit, inbreuken op de 
vreemdelingenwetgeving, drugs, fraude, misdrijven tegen 
de openbare veiligheid. 

Het voegt de volgende drie categorieën toe: misdrijven 
tegen de openbare trouw, misdrijven tegen de morele 
waarden en informaticacriminaliteit.

Op het vlak van de criminele figuren stelt het plan een 
stijging vast van het aantal gevallen van bankkaartfraude, 
klachten voor fysiek intrafamiliaal geweld en diefstallen 
van fietsen. Het aantal gevallen met valse agenten is 
daarentegen gedaald.

Uit een specifieke enquête betreffende de grijpdiefstallen 
van juwelen blijkt dat dit misdrijf “sinds 2011 vooral rond 
de metrolijnen naar het westen en het noorden van het 
Gewest”23 een sterke stijging kent. 

De strategische doelstellingen omvatten de diefstallen, 
de overlast en de verkeersovertredingen (Tabel 3).

2.1. Brussel Hoofdstad Elsene

TABEL 3:  
Strategische doelstellingen van de zone Brussel Hoofdstad Elsene voor de periode 20142017

Diefstallen

Diefstallen in gebouwen

Diefstallen met geweld (onder meer grijpdiefstallen van juwelen) 

Gauwdiefstallen

Overlast

Vechtpartijen

Openbaar dronkenschap

Gewelddadig gedrag

Verkeersveiligheid

Overdreven snelheid

Alcohol en drugs

Technische voorschriften

Uitrusting

Zwakke weggebruikers (fietsers)

Gebruik van een GSM achter het stuur

Ongepast gedrag op de weg

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Brussel Hoofdstad Elsene
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TABEL 5:  
Prioriteiten van de zone Brussel West voor de periode 20142017

Diefstallen

Diefstallen van en in voertuigen

Diefstallen met geweld, waaronder sac-jacking

Inbraken 

Overlast

Vandalisme, graffiti

Netheid van de straten (sluikstorten)

Overlast veroorzaakt door groepen jongeren

Verkeersveiligheid

Overdreven snelheid

Alcohol en drugs

Hinderlijk en gevaarlijk parkeren (op plaatsen voor gehandicapten, op fietspaden, op busstroken en -haltes,  
in de omgeving van scholen, aan nooduitgangen)

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Brussel West

TABEL 4:  
Bijdragen aan de nationale prioriteiten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene voor de periode 20142017

NVP ZVP

Diefstallen gewapenderhand Prioriteit ZVP

Geweld in de openbare ruimte – door stadsbendes  
en op het openbaar vervoer (OV)

Diefstallen met geweld en overlast zijn een prioriteit in het ZVP; 
inzetten van patrouilles op het OV; afdeling stadsbendes

Drugs
Dagelijkse werking
Pijler geconcentreerde recherche met de afdeling  
“zeden – mensenhandel – drugs”

Illegale vuurwapenzwendel Bestaan van een dienst wapens

Terrorisme Opleiding, task force terrorisme, PLP 37

Intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen Een aanpak uitgewerkt in overleg met de partners

Mensenhandel (seksuele en economische uitbuiting)  
en mensensmokkel

Pijler geconcentreerde recherche met de afdeling  
“zeden – mensenhandel – drugs”

Informaticacriminaliteit Niet de nodige expertise

Sociale en fiscale fraude Afdeling fraude binnen de lokale recherche

Inbraken in woningen Prioriteit in het ZVP

Verkeer Prioriteit in het ZVP

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Brussel Hoofdstad Elsene

Tabel 4 geeft een overzicht van de bijdragen van het ZVP aan de nationale prioriteiten.

Het plan van de zone Brussel West24 legt de nadruk op 
een preventieve benadering in samenwerking met de 
preventiediensten van de verschillende gemeenten25. 
Het brengt verslag uit over de opvolging van de criminaliteit 
voor de volgende fenomenen: diefstallen in woningen, 
diefstallen met geweld in de openbare ruimte (zonder 
wapen, grijpdiefstallen, in een voertuig, sac-jacking, op 
het openbaar vervoer), handel in verdovende middelen 
en intrafamiliaal geweld.

Er wordt verduidelijkt dat de prioriteiten van het NVP 
(fysieke integriteit, slachtofferbejegening, openbaar vervoer, 
radicalisering, jeugdcriminaliteit) aansluiten bij de acties 
van de zone. In het ZVP wordt eveneens benadrukt dat de 
politiezone zich optimaal zal inzetten om haar acties af te 
stemmen op het vervolgingsbeleid van het Brussels Parket, dat 
de volgende fenomenen als prioritair beschouwt: diefstallen  
in voertuigen, gauwdiefstallen, geweld en bedreigingen  
t.o.v. personen bekleed met openbaar gezag, doodslag, 
zeden kwesties, milieucriminaliteit, banditisme en jeugd-
criminaliteit. De prioriteiten worden weergegeven in Tabel 5.

2.2. Brussel West

24: Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg, Molenbeek.
25: Zonaal veiligheidsplan van de politiezone Brussel West, p. 59.
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Uit een studie die werd uitgevoerd in de zone, blijkt 
eveneens dat er veel armoede heerst in Molenbeek, de 
problematiek die verband houdt met het druggebruik 
zich vooral situeert in Molenbeek en Koekelberg, 
jongerenbendes vooral veel overlast veroorzaken  
in Molenbeek, afpersing en geweld op school vooral 

voorkomen in Jette, en in Koekelberg en Ganshoren  
een verhoogd risico op intergenerationele spanningen 
bestaat.

De bijdragen van de zone aan de nationale prioriteiten 
worden tot slot weergegeven in Tabel 6.

TABEL 6:  
Bijdragen aan de nationale prioriteiten van de zone Brussel West voor de periode 20142017

NVP ZVP

Diefstallen gewapenderhand Specifieke brigade diefstallen gewapenderhand en  
antibanditisme brigade

Inbreuken op de vreemdelingenwetgeving Systeem in aanmerking genomen bij alle controles en samenwerking 
met Dienst Vreemdelingenzaken

Inbreuken op de wapenwetgeving Dienst wapens binnen de dienst operationele coördinatie

Fraude en informaticafraude Juridische dienst Ecosoc en samenwerking met de federale  
Computer Crime Unit

Terrorisme en radicalisering Gespecialiseerde brigade radicalisering

Intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen Een aanpak uitgewerkt in overleg met de partners

Mensenhandel en mensensmokkel Gespecialiseerde brigade mensenhandel

Informaticacriminaliteit Niet de nodige expertise

Sociale en fiscale fraude Afdeling fraude binnen de lokale recherche

Inbraken in woningen Prioriteit in het ZVP

Diefstallen in andere gebouwen Binnen de dagelijkse werking van de dienst recherche

Diefstallen met list Specifieke aandacht binnen de dagelijkse werking

Gauwdiefstallen Specifieke aandacht binnen de dagelijkse werking

Winkeldiefstallen Specifieke aandacht binnen de dagelijkse werking

Diefstallen van voertuigen Specifieke aandacht binnen de dagelijkse werking

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Brussel West

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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Voor de zone Zuid26 worden de prioriteiten in dalende 
volgorde weergegeven in Tabel 7. 

Het plan verduidelijkt dat deze prioriteiten zijn afgestemd 
op het NVP. Wij stellen echter vast dat de informatica-
criminaliteit niet is opgenomen in het plan. Ook het geweld 
tegen vrouwen wordt niet vermeld in dit plan. Dat kan 
echter worden gerechtvaardigd door het bestaan van  
elders ontwikkelde maatregelen, en vooral door het bestaan 
van een referentiepersoon terzake in de politiezone. 

Vijf fenomenen worden weerhouden als echte prioriteit:
 verdovende middelen en straatdeals;
 de straatcriminaliteit: diefstallen van en in 

voertuigen, diefstallen met geweld, agressie, 
vandalisme, gauwdiefstallen;

 de criminaliteit op het openbaar vervoer (preventie 
door een verhoogde aanwezigheid en repressie);

 de verkeersveiligheid;
 het gebrek aan burgerzin en alle vormen van 

overlast (gehoor, visueel, reuk, ...).

2.3. Zuid

26: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst.

TABEL 7:  
Prioriteiten van de zone Zuid voor de periode 20142017

Straatcriminaliteit (kwaadwillige 
daad gepleegd op de openbare weg)

Geweld op het openbaar vervoer

Diefstallen met list

Diefstallen van of in voertuigen

Gauwdiefstallen

Diefstallen met geweld zonder wapen

Diefstallen van fietsen

Diefstallen van motorfietsen

Diefstallen gewapenderhand

Grijpdiefstallen

Sac-jacking (in een auto)

Overlast/milieu

Overlast - ongepast gedrag

Netheid, sluikstorten, afval, tags

Geluidsoverlast

Squats – ZVV

Eigendomsdelicten Inbraken in woningen en bedrijven

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid in het algemeen

Verdovende middelen Straatdeals

Delicten tegen personen
Mensenhandel en mensensmokkel

Geweld tegen beroepen van algemeen nut

Fraude Fraude met betaalkaarten

Terrorisme en radicalisering Wapenhandel, ...

Hangjongeren en stadsbendes Hangjongeren en stadsbendes

Jeugdcriminaliteit Jeugdcriminaliteit

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Zuid
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Het plan van de zone Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en 
Oudergem geeft de diefstallen, de overlast en de 
verkeersveiligheid weer in de prioriteiten. Deze worden 

echter voorgesteld volgens andere categorieën die 
rekening houden met de plaatsen of de leeftijdsgroepen. 
De prioriteiten worden weergegeven in Tabel 8.

2.4. Ukkel/W.-B./Oudergem

TABEL 8:  
Prioriteiten van de zone Ukkel/W.B./Oudergem voor de periode 20142017

Criminaliteit tegen senioren

Diefstal en oplichting

Valse politieagenten

Informaticafraude

Diefstallen met geweld

De jeugdcriminaliteit in het 
algemeen (die verantwoordelijk 
zou zijn voor bijna 2/3 van de 
diefstallen en de gevallen van 
afpersing27)

Diefstallen met geweld: racketeering, steaming en afpersing

Beschadiging en vandalisme

Samenscholing van jongeren: lawaaihinder, netheid, beledigend gedrag

Vooral in de omgeving van de school

Criminaliteit tegen handelszaken

Winkeldiefstallen

Gauwdiefstallen

Inbraken 's nachts

Diefstallen gewapenderhand

Diefstallen van fietsen
Aangezien de ophelderingsgraad ongeveer 1 % bedraagt en slechts 6 % van de gestolen fietsen  
wordt teruggevonden, wordt de diefstal van fietsen beschouwd als de 2e rem voor de beoefening  
van de fietssport, na de verkeersveiligheid. Daarom wijdt het plan er een aparte categorie aan.

Gekwalificeerde diefstallen, 
inbraken in woningen, diefstallen 
in voertuigen

Verkeersveiligheid

Overdreven snelheid

Alcohol of drugs

Niet dragen van de veiligheidsgordel

Antisociaal parkeren

Gebruik van een GSM achter het stuur

Ernstige aantastingen van de 
fysieke integriteit. Het plan geeft 
een gedetailleerde beschrijving 
van deze categorie, wat niet in de 
andere plannen wordt gedaan en 
dus uniek is voor deze Brusselse 
politiezone. Het volgende wordt 
verduidelijkt: “elk incident betekent 
omwille van zijn ernst en van zijn 
context een prioritair dossier.” 28

Doodslag en moord

Overlijden en verdacht overlijden

Alle andere criminele feiten leidend tot de dood

Gijzeling

Ontvoering

Onwettige en willekeurige vrijheidsberoving

Vrijwillige slagen en verwondingen

Ontzeggen van voedsel of zorg

Toedienen van giftige substanties

Daden van foltering, onmenselijke en/of vernederende behandeling

Alle andere criminele feiten met fysieke verwondingen

Verkrachting

Zedenschennis met geweld

Onrustwekkende verdwijningen

Patiënten die lijden aan geheugenverlies 

Niet-geïdentificeerde menselijke resten

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Ukkel/W.-B./Oudergem 

27: Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Ukkel/W.-B./Oudergem, p. 83.
28: Id., p. 89.
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Naast de bijzondere actieplannen voor de site van de 
UCL Woluwe die wordt getroffen door diefstallen in de 
ziekenhuiskamers of de koten van het UCL, stelt het plan 
van de zone Montgomery29 22 prioritaire fenomenen 
voor die zijn ingedeeld per actieplan, aandachtspunt,  
en punten die een benadering vereisen met de 
gemeentediensten (GAS). 

De actieplannen hebben betrekking op de mobiliteit 
(Tabel 9). De aandachtspunten worden weergegeven  
in Tabel 10.

Er wordt een actie vermeld die samen met de 
gemeentediensten wordt uitgevoerd betreffende: de 
aanwezigheid van jongeren in de openbare ruimte, 
bedelarij, lawaai, overlast met betrekking tot honden, 
beschadiging en graffiti.

2.5. Montgomery

TABEL 9:  
Actieplannen van de zone Montgomery voor de periode 20142017

Verkeersveiligheid

Overdreven snelheid

Niet dragen van de veiligheidsgordel

Alcohol en drugs

Behoedzame handelingen opwaarderen, gevaarlijke handelingen verminderen

Zwakke weggebruikers

Veilige wegen

Controle-sanctieketen

Verbetering van de kennis van de letselongevallen

Veiligheid openbaar vervoer Preventieve aanwezigheid en repressie

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Montgomery 

TABEL 10:  
Aandachtspunten van de zone Montgomery voor de periode 20142017

Diefstallen met verzwarende 
omstandigheden

Diefstallen met geweld

Inbraken in woningen of andere gebouwen

Diefstallen in voertuigen

Diefstallen van fietsen

Varia

Jeugdcriminaliteit
Drugs en verkoop (dealing)

Intrafamiliaal geweld
Slagen en verwondingen
Radicalisering

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Montgomery 

29: Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek.
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Het plan van de zone Polbruno30 geeft een opsomming 
van een aantal aandachtspunten met thema’s die dagelijks 
worden behandeld:
 diefstallen;
 fysieke integriteit;
 zeden;
 oplichting;
 eigendomsmisdrijven;
 openbare veiligheid (dreigingen);
 misdrijven tegen de overheden;
 misdrijven tegen de openbare trouw;

 verdovende middelen;
 sociale fraude;
 misdrijven in het kader van de vreemdelingenwetgeving;
 wapenwetgeving;
 slechte handelspraktijken;
 dronkenschap;
 leefmilieu;
 jeugdbescherming.

De twee strategische doelstellingen zijn de sociale fraude 
en de verkeersveiligheid (Tabel 11).

2.6. Polbruno

TABEL 11:  
Strategische doelstellingen van de zone Polbruno voor de periode 20142017

Sociale fraude 
(met de gemeenten, de RSZ, 
de RVA, het Auditoraat, de 
Gewestelijke Huisvestingsinspectie)

Woonplaats

Zwartwerk

...

Verkeersveiligheid

Agressiviteit aan het stuur

Overdreven snelheid

Alcohol en drugs

Niet dragen van de veiligheidsgordel

Risicogroepen (jongeren, vrachtwagens, moto's, voetgangers, fietsers)

© BOPV – Bron: ZVP 2014-2017 zone Polbruno

30: Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Evere.

© Polbruno
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Naast de nationale prioriteiten waarmee rekening  
wordt gehouden in elke zone, wordt in de zes Zonale 
Veiligheidsplannen van het Brussels Gewest ruime 
aandacht besteed aan drie fenomenen: diefstallen en 
inbraken, overlast en verkeersveiligheid. De verdovende 
middelen komen aan bod in vier zones (5339, 5341, 5343, 
5344), de misdrijven tegen de fysieke integriteit in drie 
zones (5342, 5343, 5344), met daarnaast het gewelddadige 
gedrag en de agressies in het kader van overlast, 
respectievelijk voor de zones 5339 en 5341.

De criminaliteit op het openbaar vervoer is een bevoegdheid 
die wordt gedeeld tussen de federale Politie, voor de 
belangrijke spoorweg- en metrostations, en de lokale 
Politie, voor het net en de bovengrondse stations (bus, 

tram) en de treinstations. Ze is opgenomen als een 
prioriteit in twee zones, die verduidelijken dat er een 
preventieve en repressieve aanwezigheid is op het 
openbaar vervoer en in de trein- en metrostations, dus 
met een specifieke plaatsbestemming. In twee andere 
zones wordt het op een transversale manier opgenomen 
als een prioriteit als antwoord op de nationale prioriteiten 
inzake criminaliteit. Voor de twee laatste wordt ze nog 
steeds ten laste genomen via een aantal transversale 
prioritaire fenomenen op verschillende plaatsen waar ze 
gewoonlijk plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld gauwdiefstallen, 
diefstallen met geweld of de verkoop van drugs.

Tot slot vermeldt enkel zone 5344 de sociale fraude als 
prioriteit. 

2.7. Overzichtstabel

© BOPV
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TABEL 12:  
Overzichtstabel met de prioriteiten voor de periode 20142017 van de Brusselse politiezones (naast de nationale prioriteiten)

Feiten BRUSSEL HFDS 
ELSENE BRUSSEL WEST ZUID UKKEL/W.B./

OUDERGEM MONTGOMERY POLBRUNO

Diefstallen

Diefstallen 
met geweld 
(onder meer 
grijpdiefstallen  
van juwelen), 
afpersing (Jette)
 
Diefstallen  
in gebouwen

Gauwdiefstallen

Diefstallen  
met geweld  
(sac-jacking)

Diefstallen van  
en in voertuigen 
Inbraken

Diefstallen  
met geweld

Diefstallen van  
en in voertuigen
Inbraken in 
woningen en 
bedrijven
Gauwdiefstallen

Diefstallen met 
geweld (afpersing)

Diefstallen in 
voertuigen

Inbraken in 
woningen en 
winkels ‘s nachts

Gauwdiefstallen
Winkeldiefstallen
Diefstallen 
gewapenderhand
Diefstallen  
van fietsen
Valse agenten, 
informaticafraude 
(tegenover 
senioren)

Diefstallen  
met geweld

Diefstallen  
in voertuigen

Inbraken in 
woningen en 
andere gebouwen

Diefstallen  
van fietsen

Gewone en  
zware diefstallen 

Eigendomsmis-
drijven en slechte 
handelspraktijken
 
Oplichting
 

Overlast

Aanwezigheid van 
groepen jongeren 
(Molenbeek)

Gewelddadig 
gedrag, 
vechtpartijen
Openbaar 
dronkenschap

Vandalisme, 
graffiti
Sluikstorten

Aanwezigheid van 
groepen jongeren

Vandalisme

Visuele, geluids-  
en geurhinder
 
Agressie

Vandalisme
 
Samenscholing 
van jongeren: 
lawaai, netheid, 
gedrag

Vandalisme, 
graffiti

Lawaai en overlast 
van honden

Aanwezigheid van 
jongeren in de 
openbare ruimte
 
 Bedelarij

Milieu

Openbare 
veiligheid 
(dreigingen)

Dronkenschap

Verkeers-
veiligheid

Overdreven 
snelheid
Alcohol en drugs

Gebruik van  
een GSM achter 
het stuur

Zwakke 
weggebruikers 
(fietsers)

Ongepast gedrag 
op de weg

Overdreven 
snelheid
Alcohol en drugs
 
Hinderlijk 
en gevaarlijk 
parkeren (op 
plaatsen voor 
gehandicapten, 
op fietspaden, 
op busstroken – 
en haltes, in de 
omgeving van 
scholen, aan 
nooduitgangen)

Algemeen Overdreven 
snelheid

Alcohol of drugs

Gebruik van een 
GSM achter het 
stuur en niet 
dragen van de 
gordel
 
Antisociaal 
parkeren

Overdreven 
snelheid

Alcohol en drugs

Niet dragen  
van de gordel

Zwakke 
weggebruikers
Gevaarlijk gedrag 
verminderen

Overdreven 
snelheid

Alcohol en drugs

Niet dragen  
van de gordel

Risicogroepen 
(jongeren, 
vrachtwagens, 
moto’s, 
voetgangers, 
fietsers)

Agressiviteit  
aan het stuur

Verdovende 
middelen

Verkoop 
en gebruik 
(Molenbeek  
en Koekelberg)

 Handel Straatdeals Verkoop Verdovende 
middelen

Fysieke 
integriteit

16 gedetailleerde 
preventies

Slagen en 
verwondingen

Fysieke integriteit

Openbaar 
vervoer

Transversaal  Geweld en 
stadsbendes

Preventieve 
aanwezigheid  
en repressie

Transversaal Preventieve 
aanwezigheid  
en repressie

Geweld en 
stadsbendes

Sociale 
fraude

Woonplaats
Zwartwerk

© BOPV – Bronnen: ZVP 2014-2017 van de 6 Brusselse politiezones
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Criminaliteitsstatistieken van de Politie vormen een 
hoeksteen van elke analyse over veiligheid en preventie. 
Heel wat landen maken hier overigens gebruik van, en 
het is dan ook belangrijk om te weten welke gegevens 
beschikbaar zijn voor België en die te analyseren voor het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De federale Politie publiceert elk kwartaal cijfers over de 
geregistreerde criminaliteit op Belgisch grondgebied1  
met als doel “meer transparantie voor de bevolking en een 

bijdrage leveren in het maken van beleidskeuzes gebaseerd 
op relevante cijfergegevens”2. 

De volledige cijfers van vorig jaar werden gepubliceerd 
op 19 mei 2014 en tonen ook de evolutie ten opzichte 
van 2000 en de periode 2005-2013. Bij elke afsluiting 
variëren de cijfers, zelfs voor eerdere jaren, omwille van 
correcties en valideringen achteraf. Het is dus belangrijk 
om te vermelden dat huidige analyse gebaseerd is op  
die cijferpublicatie.

B.  POLITIËLE  
CRIMINALITEITS
STATISTIEKEN

1:  Federale Politie, 2014, “Criminaliteitsbarometer. Politiële criminaliteitsstatistieken 2013”, Directie van de operationele politionele informatie,  
Dienst beleidsgegevens, beschikbaar op http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_fr.php.

2: Id., p. 2.  

© Shirley Hicter
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1. METHODOLOGISCHE  
 INLEIDING

De criminaliteitsstatistieken werden voor het eerst 
opgesteld in 1994 en maakten het mogelijk om de feiten 
die in die tijd en tot 2000 door de Rijkswacht, de gemeen-
telijke politiekorpsen en de gerechtelijke Politie werden 
geregistreerd, op te volgen in tijd en ruimte. Na de hervorming 
tot een geïntegreerde Politie met twee niveaus, werden 
dit de politiële criminaliteitsstatistieken (PCS) waar 
vanaf dat moment de federale Politie voor instond.

Die statistieken zijn gebaseerd op strafrechtelijke inbreuken 
waarvoor een aanvankelijk proces-verbaal (PV) werd 
opgesteld door de politiediensten, ongeacht of het om 
een poging of om een voltooid delict ging. De getelde 
eenheid is het feit en niet het PV. Dat laatste kan immers 
meer dan één feit vermelden.

In het geval van een persoon die wordt aangehouden 
voor winkeldiefstal, verzet biedt en uiteindelijk niet in het 
bezit blijkt te zijn van zijn identiteitskaart zal een PV 
worden opgemaakt dat drie feiten bevat. Die werkwijze 
leidt er ook toe dat een reeks inbreuken (niet in het bezit 
zijn van de identiteitskaart, wapendracht …) meestal 

wordt ontdekt na een eerste vaststelling van een ander 
vergrijp (diefstal, slagen en verwondingen…).

De strafrechtelijke inbreuken omvatten:
 misdrijven volgens het Strafwetboek (misdaden, 

wanbedrijven en overtredingen);
 overtredingen van bijzondere wetten (drugswet, 

wapenwet…);
 overtredingen van het lokaal politiereglement 

(overlast).

Merk op dat de Politie ook een reeks feiten registreert die 
op zich niet strafbaar zijn, zoals zelfmoord of verdwijningen, 
die feiten worden niet meegeteld in de PCS. Verkeers-
overtredingen worden ook niet meegeteld in de statistieken, 
die worden overigens geanalyseerd door het BIVV.

De processen-verbaal worden ofwel opgesteld door de 
agent die de overtreding vaststelt (25 % van de PV’s), 
ofwel naar aanleiding van een klacht van het slachtoffer 
of een aangifte van een derde persoon die de Politie op 
de hoogte brengt (75 %).

1.1. Misdrijven, processen-verbaal  
en politiediensten

Voordat we de cijfers van het Brussels Gewest voorleggen, 
dienen we eerst de inhoud en methodologische aspecten 
uitgebreid toe te lichten, zodat we inzicht krijgen in  
de manier waarop de informatie gestructureerd is, in 
de status die we aan de cijfers moeten toekennen en  
de manier waarop we ze moeten interpreteren.

Hiervoor baseren we ons op twee documenten van  
de federale Politie, die geregeld worden bijgewerkt en 
die het essentiële van de methodologische kwesties 
vermelden. Het gaat om de verklarende nota bij de 
politiële statistieken van de criminaliteitsbarometer 
20133, en om het inleidende en contextuele gedeelte 
van het laatst beschikbare jaarverslag betreffende de 
politiële criminaliteitsstatistieken van 20114.

3: Id., p. 15.
4:  Federale Politie, 2012, “Jaarrapport 2011. Politiële criminaliteitsstatistieken”, Directie van de operationele politionele informatie, Dienst 

beleidsgegevens, 67 p.
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De PCS zijn nuttig om evoluties vast te stellen, eventuele 
trends op te sporen en het beleid en de acties dien-
overeenkomstig aan te passen. Maar wat vertelt een 
schommeling in de criminaliteitscijfers ons? Wat valt er 
redelijkerwijs te zeggen over een stijging of daling van  
het aantal keer dat een misdrijf voorkomt? 

Het heeft meer dan een eeuw geduurd, van halverwege 
de XIXde eeuw tot aan het paradigma van de sociale 
constructie (constructivisme), voordat de sociale en 
criminologische wetenschappen aanvoerden dat een 
meting van de criminaliteit niet alles zegt en dat het  
een illusie is dat strafrechtelijke statistieken perfect 
zouden weergeven hoe vaak criminaliteit in de realiteit 
voorkomt7. Het is inderdaad moeilijk om uit een  
evolutie van de cijfers over een crimineel fenomeen  

de belangrijkste variabele te halen, want er zijn tal van 
bijkomende variabelen die ook een mogelijke verklaring 
kunnen zijn, en het is bijgevolg moeilijk om te 
concluderen dat het betreffende fenomeen in de 
gegeven samenleving is toegenomen of afgenomen. 
Het is dus nuttig om vooraf de gekende invloedsfactoren 
te objectiveren. 

Onder meer de volgende externe elementen kunnen 
de cijfers beïnvloeden.

1.2.1. De evolutie van de strafwet

De belangrijkste evoluties8 van de strafwet zijn weer-
gegeven in Tabel 1.

1.2. Beperkingen aan de interpretatie

5: Id., p. 65.
6: Cf. Kamer van Volksvertegenwoordigers, Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, CRIV 53 COM 153.
7: PIRES, A. 1994, “La criminalité: enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques”, Université d’Ottawa.
8: Federale Politie, 2012, op. cit., p. 12. 

1

2

3

Er zijn drie soorten PV’s mogelijk, afhankelijk van de 
feiten en of er al dan niet een verdachte is:

Een gewoon PV, dat gewoonlijk wordt opgesteld 
bij de vaststelling van een misdrijf en wordt door-
gestuurd naar het Parket, dat vervolgens beslist 
of de zaak wordt vervolgd of geseponeerd;

Een vereenvoudigd PV, dat beknopt is en niet 
wordt doorgestuurd naar het Parket, omdat de 
dader niet gekend is of omdat het feit geen 
prioriteit is voor het Parket;

Het ambtshalve politioneel onderzoek, een dossier 
dat de Politie zelfstandig opstelt en binnen de 
drie maanden na een aanvankelijk PV doorstuurt 
naar het Parket. 

Merk op dat de vereenvoudigde PV’s bijna de helft (49 %) 
vormen van de registraties in de Algemene Nationale 
Gegevensbank (ANG), de gewone PV’s bijna een derde 
(30 %) en de PV’s van het politioneel onderzoek 17 %5.

Elk proces-verbaal wordt verplicht opgenomen in de 
ANG, in principe binnen de drie weken. De ANG wordt in 
hoofdzaak gevoed door de politiezones, via de toepassing 
ISLP (Integrated System for the Local Police), en gedeeltelijk 

ook door de federale Politie via Feedis (Feeding Information 
System) en ISLP. Achterstand komt echter vaak voor, 
omdat de 195 politiezones van het land niet allemaal 
even snel gegevens invoeren. Bijgevolg moet er minstens 
een bufferperiode van drie maanden worden gehanteerd 
voordat een specifieke periode kan worden geanalyseerd, 
zodat alle politiegegevens zijn ingevoerd in de ANG en 
een statistische significantie is bereikt.

In de toekomst zullen de toepassingen Feedis en  
ISLP worden geïntegreerd in één gemeenschappelijk 
informatica systeem, Pol-Office genoemd, voornamelijk 
om de opstelling van PV’s te vereenvoudigen en dubbele 
invoeren te vermijden. Dit systeem is efficiënter en zou 
worden gebruikt vanaf 20156. 

De politiediensten die de processen-verbaal registreren 
zijn voornamelijk de 195 lokale politiekorpsen (95 %). Het 
zijn dus de politiezones die de aanvankelijke processen-
verbaal opstellen. De federale Politie voert minder dan 4 % 
van de PV’s in omdat haar taken meer gespecialiseerd 
zijn en vaker een onderzoek vergen. Als we het aantal PV’s 
dat wordt opgemaakt door de Politie rangschikken volgens 
dienst krijgen we, in dalende volgorde: de spoorwegpolitie, 
de federale gerechtelijke Politie, de wegpolitie, de 
lucht vaartpolitie en de scheepvaartpolitie. De rest is 
afkomstig van diensten buiten de Politie op twee niveaus. 
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9:    SOULLEZ C., 2012, “La statistique de la délinquance: une approche plus complexe qu’il n’y paraît”, Cahiers de la Sécurité, n° 22 - Dossier: Chiffrer la délinquance?
10: Statistieken van het Openbaar Ministerie van Justitie, zie http://www.om-mp.be.

TABEL 1:  
Belangrijkste evoluties in de strafwetgeving (van 2000 tot 2012)

Strafwetboek Bijzondere wet

2000: Computercriminaliteit 2005: Mensensmokkel

2000: Genitale verminking van vrouwen 2006: Schijnhuwelijk

2002: Foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling 2006: Wapenwet

2003: Oorlogsmisdaden, genocide, misdaad tegen de mensheid 2007: Discriminatiewet en Genderwet

2003: Terrorisme 2007: Wet op bewakingscamera’s

2005: Huisjesmelkerij, exploitatie van bedelarij, mensenhandel

2007: Gedwongen huwelijk

2011: Verbod op het dragen van de boerka

© OBPS – Bron: Federale Politie

De weerslag van de evolutie van de strafwet op die van de 
criminaliteitsstatistieken zal pas merkbaar zijn in de mate 
dat de nomenclatuur van de Politie overeenstemmende 
tenlasteleggingscodes introduceert.

1.2.2. Wijzigingen in de
nomenclatuur van de Politie

Wanneer een proces-verbaal wordt geregistreerd in het 
computerprogramma, moet het vastgestelde vergrijp 
worden gekoppeld aan de juiste code uit een lange lijst 
van juridische tenlasteleggingscodes die inputnomenclatuur 
wordt genoemd. Die lijst wordt twee keer per jaar 
aangepast aan veranderingen in de strafwetgeving en 
omvat ook een aantal niet-misdrijven. 

De outputnomenclatuur die wordt gebruikt in de politiële 
statistieken wijkt echter af van de juridische classificatie 
omwille van samenvoegingen om de leesbaarheid van de 
cijfers te bevorderen. Hieruit volgt dat elke wijziging van 
de nomenclatuur een invloed zal hebben op de cijfers. 

1.2.3. De kwaliteit van 
codetoekenning en
strafrechtelijke kwalificatie
De logica bij het toekennen van een code aan de PV’s en 
ook de tendentie van de Politie om de feiten te registreren 
kunnen de cijfers beïnvloeden. In de praktijk is gebleken 
dat eenzelfde feit een andere inhoud of andere definitie 
kan hebben, en dat de feiten van het proces-verbaal 
soms anders worden geteld naargelang men bijvoorbeeld 
rekening houdt met meerdere feiten of één enkel feit,  

of alleen met de meest ernstige feiten en met de andere 
niet. Het invoeren wordt verondersteld gelijkvormig  
te gebeuren op het hele grondgebied, maar kan toch 
verschillen volgens het lokaal strafrechtelijk beleid of 
hiërarchische richtlijnen. 

Uiteindelijk is het de agent die het PV opstelt die de feiten 
kwalificeert. Dat “kijken door de bril van de politie”9 
bepaalt het criminaliteitsniveau dat, voor eenzelfde feit, 
kan gaan van beschadiging van een privévoertuig, over 
een eenvoudige overtreding tot poging tot autodiefstal. 

Bovendien wijzen we erop dat er soms een PV wordt 
opgemaakt terwijl er geen overtreding is. In 2013 werd  
77 % van de dossiers die door de Parketten werden 
afgesloten zonder gevolg geklasseerd en voor 10 % van 
die geseponeerde zaken werd de afwezigheid van misdrijf 
opgegeven als technisch motief voor de klassering zonder 
gevolg10. Hieruit volgt dat ongeveer 7,7 % van de dossiers 
die de Politie en andere bevoegde diensten doorsturen 
naar het Parket onnodig is. 
 

1.2.4. Prioriteiten in het 
strafrechtbeleid die leiden tot een
proactief optreden van de Politie
De prioriteiten in het strafrechtbeleid geven aan welke 
feiten proactief moeten worden opgespoord en vervolgd. 
Die prioriteiten werken als een filter of bril doordat ze 
een reeks criminele fenomenen buiten beschouwing 
laten, omdat de Politie niet alle begane overtredingen 
kan controleren. In die zin evalueren de politiële 
criminaliteitsstatistieken eerder de activiteiten van de 
Politie dan de reële criminaliteit.
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11:  PADIEU R. (coord.), 2012, “Les statistiques de la délinquance”, France – Portrait social 2002/2003, in SOULLEZ C. 2012, “La statistique de la 
délinquance: une approche plus complexe qu’il n’y paraît”, Cahiers de la Sécurité, n° 22 – Dossier: Chiffrer la délinquance?

12: Zie hierover PIRES A., 1994, op. cit.
13: Federale Politie, “Samenvatting van de grote tendensen uit de veiligheidsmonitor 2008-2009”, p. 4.
14: Ibid.

Het is bovendien wetenschappelijk vastgesteld11 dat de 
Politie (en het Gerecht) niet alle criminelen even actief 
vervolgt, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht of herkomst, 
en de pakkans niet altijd dezelfde is. Bovendien is in de 
praktijk de logische samenhang van overtreding, aangifte 
bij de Politie en gerechtelijke vervolging jammer genoeg 
niet zo vanzelfsprekend. Integendeel, de sociale weten-
schappen wijzen er over het algemeen op dat er een 
negatieve relatie is tussen sociale status en officiële 
criminaliteit12, terwijl men trouwens weet dat de personen 
in de gevangenis vooral afkomstig zijn uit minder bedeelde 
klassen en uit de kwetsbaarste bevolkingsgroepen van 
die klassen (etnische minderheden, migranten…). Dat legt 
de systematische fout bloot van de strafrechtelijke trechter 
die, bij elke fase, door middel van regels en praktijken 
bepaalde elementen selecteert: gelegenheid, gemak, sociale 
vertegenwoordiging, operationele criteria, bijzondere 
technische organisatie, handelingslogica, politieke over-
wegingen, peer druk, publieke opinie, lokale culturen enz.

1.2.5. De mate waarin de 
bevolking geneigd is om klacht 
in te dienen en de zichtbaarheid 
van de overtredingen
Voor een groot aantal feiten kan de Politie alleen reactief 
reageren wanneer ze vaststelt dat een feit zich heeft 
voorgedaan, meestal in de openbare ruimte, of wanneer 
een slachtoffer of derde klacht indient. Feiten die worden 
begaan maar waar niemand weet van heeft of waar 
niemand klacht voor indient, komen per definitie niet 
voor in de politiestatistieken. Dat wordt ook wel het dark 
number genoemd. 

Het dark number is het geschatte verschil tussen de  
ge registreerde criminaliteit en de reële criminaliteit. 

Slachtofferenquêtes, zoals de Veiligheidsmonitor, worden 
over het algemeen gebruikt om meer zicht te krijgen op dit 
dark number, door kennis te nemen van het verschil tussen 
wat slachtoffers melden en aangeven en wat ze werkelijk 
meemaken. In België blijkt dat “ongeveer 38 % van de mis-
drijven aan de Politie wordt gemeld. Slechts 25 % hiervan wordt 
opgenomen in een PV”13. Het dark number ligt dus hoog. 

Het varieert ook sterk volgens het soort misdrijf. Het 
klassieke voorbeeld is dat van autodiefstallen of inbraken 
die, om verzekeringsredenen, bijna systematisch worden 
aangegeven en dus geregistreerd. In die gevallen is het 
dark number miniem.

Maar, voor bijvoorbeeld zedenmisdrijven dienen de 
slachtoffers niet altijd een klacht in, om uiteenlopende 
redenen, zoals angst voor vergelding, schrik dat er niet naar 
hen wordt geluisterd, schaamte en verlegenheid, omdat 
ze niet weten hoe ernstig het feit is, omdat ze denken  
dat het feit verjaard is of omdat ze de dader willen 
beschermen. Men gaat ervan uit dat het dark number in 
die gevallen hoog is. Volgens de Monitor wordt tot “90 % 
van de seksuele misdrijven niet aangegeven aan de politie”14.

Samengevat kan een stijging van de criminaliteits-
statistieken in het geval van seksuele misdrijven gewoonweg 
betekenen dat het dark number is gedaald door:
 de evolutie van de samenleving en de zeden, een 

essentiële factor voor wat betreft het gevoel dat het 
gewettigd is om klacht in te dienen;

 meer nabijheid van de Politie waardoor meer misdrijven 
worden opgespoord;

 een verbetering van de opvang van slachtoffers of 
getuigen door de politie;

 sensibiliseringscampagnes voor huiselijk geweld;
 een betere opleiding van ambtenaren zodat meer 

zaken worden opgehelderd. 

Bij de verspreiding van barometers over criminaliteit, 
verstrekken de politiële criminaliteitsstatistieken gegevens 
over:
 strafrechtelijke inbreuken (Strafwetboek en bijzondere 

wetten);
 criminele figuren en fenomenen, dat wil zeggen feiten 

die worden gecombineerd en samengevoegd onder een 

benaming die eigen is aan de dagelijkse politiepraktijk 
maar niet als dusdanig is opgenomen in het Strafwetboek;

 de plaatsbestemming, namelijk de functie die de 
plaats vervult waar het misdrijf werd gepleegd;

 voorwerpen die het meest worden gestolen;
 feiten die geen misdrijf zijn en waarvoor een PV werd 

opgemaakt zonder dat het om strafbare feiten gaat.

1.3. Inhoud
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Het wordt algemeen aanvaard dat de globale criminaliteits-
cijfers een erg onvolmaakte meting van het criminaliteits-
niveau vormen omwille van de grote heterogeniteit aan 
misdrijven. Een evolutie van het totaalcijfer zegt weinig 
over hoe gevaarlijk of zwaar de gemeten criminaliteit is 
omdat het hier gaat om “een combinatie van zeer ernstige 
feiten (bv. moord) en eerder lichtere inbreuken (bv. openbare 
dronkenschap)”15. Het is dus erg belangrijk om elk misdrijf 
apart te bekijken. 

Die cijfers geven echter wel het algemeen kader voor een 
analyse van de PCS. Bij wijze van inleiding geven we die 
totaalcijfers voor de drie gewesten, voor de jaren 2000  
en 2005, en de periode 2010-2013, met het detail per 
halfjaar, dat wil zeggen van januari tot juni voor het 
eerste halfjaar en van juli tot december voor het tweede 
halfjaar (Tabel 2).

2.1. Totaal aantal misdrijven

We geven het totaal aantal misdrijven, de hoofd-
categorieën en de details per categorie. De bedoeling is 
om de verschillende categorieën grondiger en categorie-

overschrijdend te bestuderen om de volledige rijke 
inhoud van de PCS te tonen.

2. ANALYSE VAN DE RESULTATEN

15: Federale politie, 2014, “Politiële criminaliteitsstatistieken”, Verklarende nota, p. 4.

TABEL 2:  
Totale criminaliteitscijfers per Gewest en per halfjaar (2000, 2005, 20102013)

2000 2005 2010 2011 2012 2013
2000 tot 2013 2012 tot 2013

Aantal  % Aantal  %

BHG

1ste halfjaar 83.865 87.195 92.504 97.499 94.024 86.781 +2.916 +3,48 -7.243 -7,70

2de halfjaar 81.315 81.999 86.427 93.329 86.831 78.755 -2.560 -3,15 -8.076 -9,30

Totaal 165.180 169.194 178.931 190.828 180.855 165.536 +356 +0,22 15.319 8,47

VG

1ste halfjaar 232.892 240.480 249.308 257.861 249.462 235.657 +2.765 +1,19 -13.805 -5,53

2de halfjaar 240.130 235.847 249.500 254.102 258.280 242.286 +2.156 +0,90 -15.994 -6,19

Totaal 473.022 476.327 498.808 511.963 507.742 477.943 4.921 1,04 29.799 5,87

WG

1ste halfjaar 178.834 168.833 176.642 181.780 173.145 168.118 -10.716 -5,99 -5.027 -2,90

2de halfjaar 176.531 164.331 170.150 176.631 173.824 167.423 -9.108 -5,16 -6.401 -3,68

Totaal 355.365 333.164 346.792 358.411 346.969 335.541 19.824 5,58 11.428 3,29

BEL

1ste halfjaar 500.142 497.225 518.752 537.165 516.631 490.556 -9.586 -1,92 -26.075 -5,05

2de halfjaar 501.792 482.672 506.365 524.062 518.936 488.464 -13.328 -2,66 -30.472 -5,87

Totaal 1.001.934 979.897 1.025.117 1.061.227 1.035.567 979.020 22.914 2,29 56.547 5,46

© OBPS – Bron: PCS
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Hieruit blijkt dat het totaal aantal misdrijven dat door de 
Politie werd vastgesteld tussen 2000 en 2013 met 1 % is 
gestegen in het Vlaams Gewest, met 5,6 % is gedaald  
in het Waals Gewest en nagenoeg stabiel is gebleven in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar 2011 kent  
in de drie gewesten een piek van geregistreerde feiten. 

Maar op de korte termijn, dat willen zeggen van 2012 tot 
2013, is dit cijfer dan weer sterker gedaald in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (-8,5 %) en het Vlaams Gewest 
(-5,9 %) dan in het Waals Gewest (-3,3 %). Tabel 2 toont 
tussen 2012 en 213 voor de drie gewesten een sterkere 
daling in het tweede halfjaar. 

We stellen vast dat zowel in 2000 als in 2013 het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest goed is voor 17 % van de in België 
geregistreerde criminaliteit, tegenover 49 % voor het 
Vlaams Gewest en 34 % voor het Waals Gewest. 

Met een bevolkingsaandeel van respectievelijk 10 %, 58 % 
en 32 % in 2013, is de criminaliteitsgraad dus hoog in het 
BHG, bijna gelijk aan het bevolkingsaandeel in Wallonië en 
lager in Vlaanderen (Figuur 2). We herinneren in dat verband 
aan een specifiek kenmerk van het Brussels Gewest,  
met name dat de bevolking er heel wat groter is dan de 
volkstellinggegevens aangeven (toeristen, pendelaars, 
internationale organisaties, illegalen). En dat er in termen 
van misdrijven tal van lichte feiten plaatsvinden die eigen 
zijn aan zijn hoofdstedelijke functie (zoals de wet van  
15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, die aanleiding is voor tal van PV’s).

FIGUUR 1:
Evolutie van de geregistreerde misdrijven van 2000  
tot 2013 in de drie gewesten

FIGUUR 2:
Verdeling van de vastgestelde misdrijven per Gewest 
(20002013)

© OBPS – Bron: PCS © OBPS – Bron: PCS
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De inbreuken op het Strafwetboek en de bijzondere 
wetten werden verzameld in 42 hoofdcategorieën die 
grosso modo overeenkomen met de hoofdstukken van de 

wet16. Die categorieën vormen een eerste inzoomen op 
de totale criminaliteitscijfers. Tabel 3 geeft het gewicht van 
elke categorie op regionaal en nationaal niveau in 2013.

2.2. Hoofdcategorieën en inbreuken

TABEL 3:  
Hoofdcategorieën van inbreuken

BHG
(aantal)

BHG/TOT  
(%)

BEL  
(aantal)

BEL/TOT  
(%)

BHG/BEL 
(%)

1. Diefstal en afpersing 84.293 48,57 % 414.564 40,32 % 20 %
2. Beschadigen van eigendom 11.464 6,61 % 99.717 9,70 % 11 %
3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 10.167 5,86 % 79.320 7,71 % 13 %
4. Vreemdelingenwetgeving 10.113 5,83 % 35.662 3,47 % 28 %
5. Overtreding lokaal politiereglement 7.997 4,61 % 49.221 4,79 % 16 %
6. Drugs 7.330 4,22 % 47.269 4,60 % 16 %
7. Misdrijf tegen de openbare trouw 5.901 3,40 % 17.863 1,74 % 33 %
8. Bedrog 5.249 3,02 % 40.248 3,91 % 13 %
9. Misdrijf tegen de openbare veiligheid 5.156 2,97 % 35.511 3,45 % 15 %
10. Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens 4.129 2,38 % 38.177 3,71 % 11 %
11. Bevolkingsregister 3.320 1,91 % 34.026 3,31 % 10 %
12. Informaticacriminaliteit 3.092 1,78 % 17.305 1,68 % 18 %
13. Dronkenschap en alcohol 2.798 1,61 % 19.802 1,93 % 14 %
14. Wapens en springstoffen 1.842 1,06 % 16.566 1,61 % 11 %
15. Misdrijf tegen gezag van de overheid 1.613 0,93 % 8.940 0,87 % 18 %
16. Zedenmisdrijf 1.489 0,86 % 10.354 1,01 % 14 %
17. Jeugdbescherming 1.475 0,85 % 12.545 1,22 % 12 %
18. Misdrijf tegen de familie 764 0,44 % 14.477 1,41 % 5 %
19. Bescherming personen 728 0,42 % 2.373 0,23 % 31 %
20. Sociaal strafwetboek 670 0,39 % 3.246 0,32 % 21 %
21. Volksgezondheid 658 0,38 % 1.400 0,14 % 47 %
22. Handelspraktijken 476 0,27 % 1.088 0,11 % 44 %
23. Identiteitskaart 431 0,25 % 2.088 0,20 % 21 %
24. Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind 372 0,21 % 3.432 0,33 % 11 %
25. Arbeid 331 0,19 % 1.662 0,16 % 20 %
26. Economische wetgeving 324 0,19 % 894 0,09 % 36 %
27. Misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid 318 0,18 % 1.376 0,13 % 23 %
28. Milieu 297 0,17 % 12.768 1,24 % 2 %
29. Andere bijzondere wetten 171 0,10 % 1.428 0,14 % 12 %
30. Bescherming van de openbare inkomsten 200 0,12 % 1.850 0,18 % 11 %
31. Mensenhandel 92 0,05 % 386 0,04 % 24 %
32. Onwettige uitoefening van het openbaar gezag 64 0,04 % 284 0,03 % 23 %
33. Inbreuk Strafwetboek 47 0,03 % 959 0,09 % 5 %
34. Misdrijf tegen de veiligheid van de staat 38 0,02 % 97 0,01 % 39 %
35. Private veiligheid 28 0,02 % 218 0,02 % 13 %
36. Huisjesmelkerij 26 0,01 % 180 0,02 % 14 %
37. Voetbalwet (ticketverkoop) 23 0,01 % 293 0,03 % 8 %
38. Hormonen en doping 23 0,01 % 441 0,04 % 5 %

39. Andere inbreuken Strafwetboek 10 0,01 % 141 0,01 % 7 %
40. Militair strafrecht en militie 10 0,01 % 47 0,00 % 21 %
41. Exploitatie van bedelarij 4 0,00 % 16 0,00 % 25 %
42. Kieswetgeving 0 0,00 % 7 0,00 % 0 %
Total 173.533 100 % 1.028.241 100 % 17 %

© OBPS – Bron: PCS

16: De overtredingen van het lokaal politiereglement, die apart worden behandeld in de PCS, werden hier opgenomen bij de hoofdcategorieën van inbreuken. 
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17:  Merk op dat het Strafwetboek dateert van 8 juni 1867 en dat de rechtsfilosofie van die tijd sterk het accent legde op privé-eigendom  
(en op familie), wat voor een deel het belang van de eerste twee categorieën verklaart. 

FIGUUR 3:
Aandeel van de top 15 van de hoofdcategorieën van inbreuken in 2013

© OBPS – Bron: PCS

De categorieën zijn die van de outputnomenclatuur van  
de politie. De cijfers worden vanuit dat gezichtspunt 
voorgesteld. Elke categorie wordt echter ook nog eens 
opgesplitst in subklassen per inbreuk. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt bijna de helft 
van de door de Politie vastgestelde inbreuken onder  
de categorie “diefstal en afpersing”. Daarna volgen de 
categorieën “beschadigen van eigendom” en “misdrijf 
tegen de lichamelijke integriteit”. Die categorieën zijn 
sinds 2006 nog steeds de drie grootste17, zowel op 
regionaal als nationaal niveau. 

Vanaf de vierde categorie zien we dat het gewicht van het 
Brussels Gewest sterk kan verschillen van het nationaal 
niveau. 

In de “top 15”, die in totaal 94,77 % van de feiten omvat 
(Figuur 3), komen misdrijven tegen de openbare trouw 
(valsheid in geschrifte, aanmatiging, namaking en 
vervalsing, valsmunterij, valse getuigenissen voor het 
gerecht), inbreuken op de vreemdelingenwetgeving 
(schijnhuwelijk, illegaal verblijf, geen papieren, enz.), 

diefstal en afpersing, informaticacriminaliteit (hacking, 
bedrog, sabotage, enz.) evenals misdrijven tegen het 
gezag van de overheid (geweld tegen overheidspersonen, 
weerspannigheid, smaad, weigering tot medewerking 
enz.) relatief vaker voor. Andersom zijn beschadigingen 
van eigendom, bedrog, misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit (moord, slagen en verwondingen enz.), misdrijven 
in verband met het bevolkingsregister, wapens en 
springstoffen (vervaardiging, bezit en illegale handel enz.) 
en misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 
(belaging, beledigingen en eerroof, nachtlawaai, enz.) 
minder sterk vertegenwoordigd. 

Wanneer we ten slotte die eerste 15 categorieën vergelijken 
voor het Gewest en het federale niveau (Tabel 4) zien we 
dat de eerste drie identiek zijn, dat de volgende tien in 
beide gevallen dezelfde zijn maar in een andere volgorde 
staan, dat de veertiende categorie dezelfde is en dat alleen 
de laatste categorie verschilt, d.w.z. dat de categorie van 
misdrijven tegen het gezag van de overheid niet voorkomt 
in de eerste 15 op nationaal niveau, en andersom dat  
de categorie van misdrijven tegen familie niet voorkomt 
in de eerste 15 Brusselse categorieën. 

BEL

BHG
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18:  Het samenvoegen en de transversale analyse vergde meer werk en reflectie, omwille van de complexiteit van de gegevens en het verschijnsel van 
communicerende vaten, dat voortvloeit uit de evoluties in de wetgeving en de registratiepraktijken. Dit werk is een werkgebied dat wordt ontsloten 
en heeft als verdienste dat het de basis legt voor een diepgaander reflectie over het onderwerp.

TABEL 4:  
Vergelijking top 15 van de hoofdcategorieën van inbreuken (BHG – België)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest België

Diefstal en afpersing Diefstal en afpersing

Beschadigen van eigendom Beschadigen van eigendom

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

Vreemdelingenwetgeving Vreemdelingenwetgeving

Overtreding lokaal politiereglement Overtreding lokaal politiereglement

Drugs Drugs

Misdr. tegen de openbare trouw Misdr. tegen de openbare trouw

Bedrog Bedrog

Misdr. tegen de openbare veiligheid Misdr. tegen de openbare veiligheid

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

Bevolkingsregister Bevolkingsregister

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit

Dronkenschap en alcohol Dronkenschap en alcohol

Wapens en springstoffen Wapens en springstoffen

Misdr. tegen gezag van de overheid Misdr. tegen gezag van de overheid

© OBPS – Bron: PCS

Categorieën die een totaal andere plaats bekleden zijn  
de inbreuken op de vreemdelingenwetgeving en de 
misdrijven tegen de openbare trouw die duidelijk 
belangrijker zijn in Brussel (4de en 7de plaats) dan op 
nationaal niveau (8ste en 12de plaats). 

Van de 27 overige categorieën, dat wil zeggen het 
resterende 5,23 % van de feiten, zijn in het Brussels 
Gewest de categorieën bescherming van personen 
(racisme, homofobie, negationisme, enz.), volks gezondheid 
(voedingswaren, onwettelijke publiciteit, verplichte 
inentingen, tabaksverkoop, beoefening geneeskunst  
enz.), handelspraktijken (consumentenbescherming, prijs -
reglementering, handelsregister enz.), economische 
wetgeving (oneerlijke mededinging, misbruik van voor-
kennis, namaak enz.) en misdrijven tegen de veiligheid 
van de staat (veiligheid, terrorisme enz.) over vertegen-
woordigd. Daartegenover staat dat misdrijven tegen  
de familie (bigamie, gedwongen huwelijk, niet betaling 
onderhoudsgeld, verlating enz.) of het milieu (afval, 
vergunningen, vervuiling, biodiversiteit enz.) in het Gewest 
sterk ondervertegenwoordigd zijn.

Voor een meer verfijnde analyse op het niveau van de 
inbreuken moeten we binnen de 42 hoofdcategorieën 
kijken. Voor die verfijning waren een aantal aanpassingen 
van de opbouw nodig zodat we uiteindelijk 153 inbreuken 
bekijken. 

Bij twee thema’s werden gegevens samengevoegd18:
 illegale arbeid, sluikwerk en zwartwerk, een thema 

dat enerzijds in de categorie inbreuken op het Sociaal 
strafwetboek zit en anderzijds in de categorie inbreuken 
op de arbeidswetgeving;

 de exploitatie van bedelarij die een categorie op zich 
was en ook bij mensenhandel zit. 

We hebben de inbreuken onder de benaming “andere” 
weggelaten wanneer die verwaarloosbaar waren ten 
opzichte van de beschouwde categorie. In het andere 
geval behielden we de boventitel die de “andere” 
inbreuken omvatte.

Wanneer we kijken naar de eerste 15 inbreuken, blijkt 
allereerst dat die allemaal tot de eerste 15 hoofd-
categorieën behoren, wat zou betekenen dat er geen 
grote veranderingen zijn. Maar als we beter kijken, zien 
we dat er geen enkele inbreuk voorkomt in vier van de 
eerste 15 hoofdcategorieën (8. Bedrog, 10. Misdrijven 
tegen andere morele waarden en gevoelens, 14. Wapens 
en springstoffen en 15. Misdrijven tegen gezag van de 
overheid). Dat is een opmerkelijk verschil, vooral omdat 
twee van die categorieën bij de eerste tien staan. 
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Het verschil (minstens 10 %) van het aantal inbreuken 
tussen 2011 en 2013 wijst op een daling voor negen 
feiten (in oranje) en een stijging voor vier feiten (in groen): 

de overtredingen van het lokaal politiereglement (GAS), het 
bezit van drugs, de inschrijving in het bevolkingsregister 
en in het vreemdelingenregister (Tabel 5).

TABEL 5:  
Schommelingen van de eerste 15 inbreuken (20052013)

Hoofdcategorie Inbreuk 2005 2007 2009 2011 2012 2013

1. Diefstal en afpersing Diefstal zonder geweld 80.280 94.015 87.864 95.159 87.255 76.560

5. Overtreding lokaal 
politiereglement GAS 757 2.265 2.031 6.145 7.914 7.997

1. Diefstal en afpersing Diefstal met geweld 8.033 6.950 7.687 10.088 9.261 6.883

4. Vreemdelingenwetgeving Verblijf 5.357 6.227 6.825 6.441 7.128 6.406

3. Misdr. tegen de lichamelijke 
Integriteit

Slagen en verwondingen  
buiten de familiale sfeer 6.095 7.023 7.244 7.547 6.653 6.240

2. Beschadigen van eigendom Vandalisme op voertuigen 6.214 7.204 7.601 7.638 7.038 6.132

6. Drugs Bezit van drugs 2.117 2.327 3.320 4.329 4.378 5.322

11. Bevolkingsregister Bevolkingsregister 2.027 2.218 2.494 2.964 3.157 3.320

7. Misdr. tegen de openbare trouw Valsheid in geschrifte 4.047 3.543 3.408 3.257 3.153 3.226

3. Misdr. tegen de lichamelijke 
integriteit

Slagen en verwondingen 
binnen de familiale sfeer 2.707 3.215 2.892 3.155 2.976 2.882

9. Misdr. tegen de openbare 
veiligheid Mondelinge bedreigingen 3.719 4.260 4.155 3.610 3.286 2.802

13. Dronkenschap en alcohol Openbare dronkenschap 1.866 1.946 1.965 2.207 2.648 2.796

12. Informaticacriminaliteit Informaticabedrog 239 1.199 2.608 3.396 3.204 2.760

2. Beschadigen van eigendom Vandalisme op onroerende 
goederen (uitgezonderd graffiti) 2.907 3.967 3.209 3.052 2.984 2.676

4. Vreemdelingenwetgeving Inschrijving vreemdelingenregister 959 1.243 1.856 2.164 2.057 2.326
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Wanneer we opnieuw de eerste 55 van de 153 inbreuken 
nemen, zien we de volgende inbreuken uit de categorieën 
16 tot 25:

 Verkrachting bij de zedenmisdrijven. Hoewel de 
lichamelijke integriteit hier toch sterk wordt aangetast, 
wordt verkrachting niet ingedeeld bij de misdrijven 
tegen de lichamelijke integriteit. In 2013 werden 
452 feiten geregistreerd. Maar men weet ook dat 
het dark number bijzonder hoog is en dat minder 
dan 20 % van de feiten wordt gemeld. Merk echter 
op dat een reeks klachten werd ingediend tussen 
echtgenoten in echtscheidingszaken (16);

 De wet op de jeugdbescherming met 1.192 feiten in 
2013 en de wet op de leerplicht in het kader van de 
jeugdbescherming met 273 feiten in datzelfde jaar. 
Het is interessant om te zien hoe die laatste inbreuk 
opnieuw stijgt wanneer het spijbelprobleem wordt 
aangepakt door acties van het Brussels Plan voor 
Preventie en Nabijheid (17); 

 De weigering van het recht op persoonlijk contact 
voor de misdrijven tegen de familie (18);

 Zwartwerk, niet aangegeven, illegaal of sluikwerk 
(20/25);

 Het rookverbod voor de inbreuken in verband met 
de volksgezondheid (21);

 Het niet in het bezit zijn van de identiteitskaart 
(meestal een inbreuk die volgt op een andere) (22);

 Inbreuken op de handelspraktijken (marktpraktijken, 
consument, handelsregister, ...) (23);

 Niet afgeven van kinderen in het kader van misdrijven 
tegen het juridisch statuut van het kind (24). 
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Hier gaan we dieper in op de 15 hoofdcategorieën. Voor 
de eerste drie categorieën van inbreuken vermelden de 
statistieken van de Politie ook de plaats van het misdrijf. 
Voor de diefstallen en inbraken wordt bovendien nog 
informatie gegeven over het gestolen voorwerp. Ter 
aanvulling geven we ook de cijfers van de criminele 
figuren en fenomenen, wanneer die beschikbaar zijn.

2.3.1. Diefstal en afpersing

Die categorie omvat diefstallen en afpersing zoals Figuur 4 
toont. Van alle geregistreerde feiten komt diefstal het 
vaakst voor. Het is goed voor meer dan de helft van alle 
door de Politie geregistreerde misdrijven, behalve in 2013 
(48 %). Het diefstalcijfer daalt sinds 2011 en is nu op het 
laagste peil in de hier beschouwde periode. 

Wanneer we afpersing apart bekijken, zien we dat dit 
misdrijf fors is gestegen. 

Het Strafwetboek definieert diefstal als het bedrieglijk 
wegnemen van andermans goed, hetzij voorgoed hetzij 
voor kortstondig gebruik19. We bekijken het aantal 

diefstallen van dichterbij en maken onderscheid tussen 
diefstal met geweld of bedreiging, de aanwezigheid van 
verzwarende omstandigheden en, tot slot, diefstallen die 
niet gespecificeerd zijn. 

In het geval van diefstal zonder geweld of bedreiging zijn 
verzwarende omstandigheden:
 braak, inklimming, het gebruik van valse sleutels;
 het plegen van de diefstal door een openbaar 

ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening of 
door een vals bevel van openbaar gezag in te roepen.

In het geval van diefstal met geweld of bedreiging is er 
sprake van verzwarende omstandigheden wanneer de 
diefstal werd gepleegd:
 bij nacht;
 door twee of meer personen;
 met gebruik van een voertuig om in te breken of om 

te vluchten;
 ten nadele van een persoon van wie de bijzonder 

kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, 
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was 
of van de dader bekend was.

2.3. Detail van de hoofdcategorieën

FIGUUR 4:
Evolutie van het aantal gevallen van afpersing 
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19: Strafwetboek, Titel 9 betreffende misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen, art. 461.
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FIGUUR 5:
Aandeel diefstallen met en zonder verzwarende 
omstandigheden

FIGUUR 6:
Verdeling van diefstallen met geweld of bedreigingen
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Het aandeel diefstallen met verzwarende omstandig-
heden heeft de neiging af te nemen terwijl diefstal zonder 
verzwarende omstandigheden toeneemt (Figuur 5). 

9 % van de diefstallen is met geweld of bedreiging. Dat 
percentage steeg van 2007 tot 2011 en is vervolgens 
gedaald (Figuur 6). Merk op dat hoewel er meer sprake is 
van geweld bij diefstallen met verzwarende omstandig-
heden, er ook relatief meer geweld is bij de diefstallen 
zonder verzwarende omstandigheden, behalve in 2011 
en 2012.

Criminele figuren

Deze categorie steekt met kop en schouders boven  
de andere uit, en daarom is er ook een reeks cijfers 
beschikbaar voor drie algemene criminele figuren: 
diefstal van vervoermiddel, inbraak en andere diefstallen. 

Voor de diefstallen van een vervoermiddel (Tabel 6) 
nemen alleen de diefstallen van tweewielers (motorfietsen 
en fietsen) toe. Het aantal PV’s voor autodiefstallen is  
in de periode 2000-2013 sterk gedaald (-72 %). 
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TABEL 6:  
Criminele figuur: detail diefstal van vervoermiddel

CF: Diefstal vervoermiddel 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autodiefstal 6.810 3.704 3.900 3.582 3.005 2.761 2.457 2.542 2.104 1.880

Diefstal van een motorfiets 358 334 345 314 315 401 359 464 408 415

Carjacking 311 177 190 187 131 158 142 131 84 74

Homejacking 28 21 20 20 18 16 11 14 9 5

Garagediefstal 16 23 53 70 86 96 93 95 76 49

Bromfietsdiefstal 439 245 278 327 268 318 322 305 236 198

Fietsdiefstal 792 1.558 1.677 1.710 1.499 2.147 2.485 3.618 2.809 2.495
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FIGUUR 7:
Criminele figuur: diefstal van vervoermiddel

FIGUUR 8:
Criminele figuur: inbraak
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TABEL 7:  
Criminele figuur: detail van diefstallen (andere dan van vervoermiddel)

CF: andere diefstallen 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Diefstal gewapenderhand 1.525 1.558 1.554 1.482 1.667 1.696 1.514 1.580 1.321 1.116

Diefstal uit of aan voertuig 28.682 28.390 33.783 38.306 38.974 32.404 27.481 30.013 24.253 19.572

Handtasroof uit voertuig 2 490 1.445 2.765 2.304 1.609 1.661 1.179 625

Diefstal van wapens en explosieven 129 233 237 278 268 243 323 329 267 212

Steaming 35 70 125 104 71 72 61 40 19

Handtasroof 1.674 1.838 1.634 1.195 1.421 1.314 1.270 1.383 1.026 764

Grijpdiefstal 3.087 3.731 3.818 3.627 5.495 4.743 4.107 5.284 4.975 3.245

Zakkenrollerij 8.781 11.331 12.488 13.318 12.695 11.238 13.231 16.966 18.437 16.991

Winkeldiefstal 2.377 2.491 2.730 2.590 2.955 3.446 4.222 3.778 3.334 3.037

Diefstal met list 2.134 2.741 2.810 2.880 3.582 3.672 3.405 4.834 5.266 3.984

Metaaldiefstal 46 121 198 274 281 154 267 328 374 261

Werfdiefstal 401 450 519 461 528 475 438 576 438 459

© OBPS – Bron: PCS

AUTODIEFSTAL
MOTORDIEFSTAL
FIETSDIEFSTAL

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Figuur 7 toont aan hoe de zachte mobiliteit in opmars is 
in Brussel en de gevolgen daarvan voor fietsdiefstallen; 
sinds 2011 werden meer PV’s opgemaakt voor fietsdief-
stallen dan voor autodiefstallen.

Er is ook een criminele figuur voor de inbraken, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen woningen, bedrijven 
en overheidsinstellingen (Figuur 8).

Het totaal aantal inbraken daalt. Het aantal woning-
inbraken neemt pas af sinds 2010, maar het aantal 
geregistreerde feiten is nog steeds hoger dan in 2000 en 
2005. Het aantal inbraken in handelszaken en bedrijven 

daalt gelijkmatiger en is met bijna een derde afgenomen 
sinds 2000.

De andere diefstallen (Tabel 7) van de criminele figuren 
onderscheiden verschillende soorten van diefstallen 
volgens de modus operandi. Het aantal diefstallen uit of 
aan een voertuig daalt, en dat bevestigt dat het aantal 
diefstallen in verband met dit type vervoermiddel daalt, 
maar het blijft erg hoog met 19.572 feiten in 2013. 
Zakkenrollerij is verdubbeld sinds de jaren 2000 en 
bedroeg 16.991 feiten in 2013. Gewapenderhande dief-
stallen blijven boven de duizend, dat staat gelijk met 
meer dan drie gevallen per dag in het Brussels Gewest. 
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Plaats van de misdrijven

Voor deze categorie registreert de Politie ook de plaats 
waar het misdrijf werd gepleegd (Figuur 9). De openbare 
ruimte staat hier op de eerste plaats (50 %, met 
busstations, metrostations, treinstations en horecazaken 
als uitbreidingen van de openbare ruimte). Daarna 
komen appartementen (8 %) en winkels (8 %).

De voorwerpen die worden gestolen

Het gestolen voorwerp wordt vermeld in de statistieken 
van de politie. Zo krijgen we inzicht in wat de hebzucht 
opwekt volgens de plaats of de werkwijze. 

Bij een gewapenderhande diefstal (Figuur 10) gaat het  
in meer dan de helft van de gevallen om geld en telefoons 
of technologische snufjes (MP3, tablet enz.). Daarna  
volgen kredietkaarten (9 %), identiteitspapieren (8 %) en 
portefeuilles (8 %).

Bij een diefstal uit een voertuig (Figuur 11) staat dan weer 
de GPS bovenaan de lijst van gestolen voorwerpen, een 
voorwerp dat al te vaak te veel in het zicht wordt gelaten 
of gemakkelijk te vinden is. Hetzelfde geldt voor laptoppen 
en de toebehoren ervan. Ook geld en kredietkaarten 
vinden we hier terug.

Bij winkeldiefstal zijn de dieven op andere voorwerpen  
uit. Hier gaat het vaker om levensnoodzakelijke goederen 
(Figuur 12). Meer dan 60 % van de gestolen voorwerpen 
zijn kleding of voeding. Het belang van schoonheids-
producten is te verklaren door hun soms hoge prijzen. 

De zaken die worden gestolen bij woninginbraken (Figuur 13) 
zijn juwelen, horloges, computers en geld (55 %). Daarna 
komt alles wat te maken heeft met multimedia, foto-
toestellen en GSM’s (29 %).

Inbrekers in bedrijven en handelszaken (Figuur 14) zijn 
allereerst uit op geld (42 %), computers en GSM’s (23 %). 
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FIGUUR 9:
 Diefstal en afpersing 2013

© OBPS – Bron: PCS

5%
Vervoer: wagen

7%
Horeca

8%
Winkel

6%
Bus-, metro-

en spoorwegstations

6%
Vervoer: trein /

tram / metro

3%
Woning: huis

37%
Openbare weg

8%  
Woning: appartement 

FIGUUR 10:
Gewapenderhande diefstal (2013)

FIGUUR 11:
Diefstal uit of aan voertuig (2013)

FIGUUR 12:
Winkeldiefstal (2013)
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FIGUUR 13:
Woninginbraak (2013)

FIGUUR 14:
Inbraken in een bedrijf of handelszaak (2013)
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2.3.2. Beschadiging van eigendom

De categorie beschadiging van eigendom omvat vandalisme, 
opzettelijke en onopzettelijke brandstichting en vernieling, 
onbruikbaarmaking en beschadiging. Die categorie kende 
een toename tot 2008 en is daarna afgenomen. 
Vandalisme en brandstichting volgen die curve, alleen 
vernietiging, onbruikbaarmaking en beschadiging zijn 
fors gedaald, van 963 feiten in 2000 naar 88 in 2013 
(Figuur 15).

Bij vandalisme wordt een onderscheid gemaakt tussen 
roerende en onroerende goederen en vandalisme op 
voertuigen en graffiti worden apart vermeld (Figuur 16).

Vandalisme op roerende goederen, voornamelijk auto’s, 
is bijna dubbel zo hoog dan vandalisme op onroerende 
goederen. Dat laatste is echter meer stabiel in de tijd, 
terwijl vandalisme op roerende goederen de laatste jaren 
relatief sterker lijkt te dalen. Voertuigen worden sterk 
geviseerd en vertegenwoordigen meer dan 80 % van alle 
roerende goederen. Graffiti zijn fors toegenomen vanaf 
2008 en zijn gestabiliseerd op een gemiddelde van bijna 
2,5 vastgestelde graffiti per dag. 

Tot slot zien we voor brandstichting en vernieling door 
ontploffing een daling van de onopzettelijke brandstichting 
en een lichte afname van opzettelijke brandstichtingen in 
een bewoonde plaats. Algemeen dalen de opzettelijke 
brandstichtingen sterk sinds 2011, na een stijging 
voordien. Toch zijn het er nog altijd meer dan onopzettelijke 
brandstichtingen (Figuur 17).

Plaats van de beschadigingen

Ook voor de beschadigingen gebeuren de meeste feiten 
op de openbare weg, meer bepaald 54 % van de feiten, 
gevolgd door de woningen (17 %). De auto blijft een  
sterk geviseerd voorwerp, net als parkings. Merk ook de 
onderwijsinstellingen op die geconfronteerd worden met 
beschadigingen, hoewel het aantal meldingen bijzonder 
laag is tegenover de bestaande inplantingen en de 
leeftijdscategorie van degenen die er zich bevinden 
(Figuur 18). 

FIGUUR 15:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Beschadigen van eigendom” 

FIGUUR 16:
Feiten van vandalisme op roerende  
en onroerende goederen
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FIGUUR 17:
Opzettelijke en onopzettelijke brandstichting
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FIGUUR 18:
Plaats van beschadiging aan eigendom (2013)
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2.3.3. Misdrijf tegen de  
lichamelijke integriteit

Hieronder vallen moord en doodslag, marteling en mis-
handeling, slagen en verwondingen, vrouwelijke genitale 
verminking, schuldig verzuim en andere opzettelijke 
misdrijven als verlaten of achterlaten van kind in 
behoeftige toestand, kwaadwillige belemmering van het 
verkeer of feitelijkheden en lichte gewelddaden.

De meeste feiten in die categorie zijn slagen en 
verwondingen (Figuur 19). Bij moord en doodslag worden 
ook de pogingen meegeteld. Het aantal werkelijke 
dodingen is aanzienlijk lager zoals we verderop zullen 
zien. Tot slot wordt hier ook een reeks onopzettelijke 
feiten vermeld. Het gaat in hoofdzaak om slagen en 
verwondingen, maar ook om een bijzonder beperkt 
aantal gevallen van doding of hondenbeten. 
 
Doodslag en moord zijn opzettelijke dodingen. Figuur 20 
maakt onderscheid tussen de pogingen (77 %) en de 
voltooide feiten, die heel wat minder in aantal zijn (23 %). 

FIGUUR 19:
Evolutie van de hoofdcategorie “Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit”

FIGUUR 20:
Moord en doodslag: pogingen en voltooide feiten
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FIGUUR 21:
Onderscheid voltooide doodslag en moord en pogingen (20002013)
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FIGUUR 22:
Aandeel slagen en verwondingen binnen de familiale sfeer en daarbuiten
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Het gaat inderdaad om een van de zeldzame misdrijven 
waar de pogingen heel wat talrijker zijn. 

Vervolgens moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen doodslag, waarbij er intentie is om te doden, en 
moord, waarbij het doden met voorbedachten rade 
gebeurt doordat de daad vooraf werd gepland en 
voorbereid. De moorden zijn minder talrijk dan de 
gevallen van doodslag, maar er is een groter aandeel 
voltooide feiten (Figuur 21). 

Voor slagen en verwondingen maakt Figuur 22 onderscheid 
tussen de feiten vastgesteld binnen de familiale sfeer  
(30 %) en buiten de familiale sfeer (70 %). Bij slagen  
en verwondingen buiten de familiale sfeer vormen 
vechtpartijen, of het toekennen van wederzijdse slagen, 
de belangrijkste oorzaak, met 17 % in die klasse.

Het aandeel slagen en verwondingen binnen de familiale 
sfeer stijgt in de beschouwde periode van 28 naar 32 %, 
ondanks een stijging buiten de familiale sfeer.
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Criminele fenomenen

Voor geweld in de publieke ruimte wordt een onderscheid 
gemaakt tussen fysiek geweld, seksueel geweld en 
psychisch geweld en ook diefstal met geweld. Figuur 23 
toont de verdeling en evolutie ervan. 

Die gegevens worden ook gekruist met de gegevens over de 
plaatsen. Hier vinden we het openbaar vervoer, de openbare 
weg en andere, evenals de plaatsen die toegankelijk zijn 
voor het publiek maar niet op de openbare weg (Tabel 8). 

TABEL 8:  
Crimineel fenomeen: geweld in de publieke ruimte (detail en evolutie)

FE: Geweld in publieke ruimte 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fysiek geweld (openbaar vervoer) 619 709 738 762 799 843 798 719 648 567

Fysiek geweld (openbare weg) 3.370 3.988 4.338 4.615 4.789 4.574 4.577 4.880 4.303 4.079

Fysiek geweld (andere openbare plaats) 349 361 372 391 352 367 336 308 269 269

Fysiek geweld (publiek toegankelijke plaats) 1.360 1.404 1.403 1.553 1.543 1.528 1.405 1.589 1.357 1.283

Seksueel geweld (openbaar vervoer) 88 107 94 102 102 92 98 101 81 88

Seksueel geweld (openbare weg) 440 448 401 430 374 433 489 443 418 446

Seksueel geweld (andere openbare plaats) 70 49 74 69 72 79 66 64 54 64

Seksueel geweld (publiek toegankelijke plaats) 136 237 178 162 116 117 127 137 129 128

Psychisch geweld (openbaar vervoer) 1.501 1.280 1.038 848 845 805 777 794 843 611

Psychisch geweld (openbare weg) 2.490 2.983 3.193 3.337 3.277 3.234 3.192 3.385 3.118 2.896

Psychisch geweld (andere openbare plaats) 404 513 634 548 533 539 446 425 354 372

Psychisch geweld (publiek toegankelijke plaats) 2.339 1.406 1.761 1.797 1.747 1.717 1.566 1.753 1.829 1.814

Diefstal gewapenderhand (openbaar vervoer) 143 113 165 128 102 97 118 145 96 81

Diefstal gewapenderhand (openbare weg) 685 614 642 608 621 678 691 750 661 515

Diefstal gewapenderh. (andere openbare plaats) 44 36 33 40 29 36 41 38 32 40

Diefstal gewapenderh. (publiek toegankelijke plaats) 429 595 553 523 699 661 464 440 357 344

Diefstal geweld zonder wapen (openbaar verv.) 799 952 918 688 726 648 835 1.101 1.194 1.040

Diefstal geweld zonder wapen (openbare weg) 4.560 4.562 4.300 4.009 4.816 4.520 4.864 6.616 5.947 4.169

Diefstal geweld zonder wapen (andere plaats) 175 153 150 127 139 150 152 193 175 173

Diefstal geweld zonder wapen  
(publiek toegankelijke plaats) 652 551 588 548 552 613 619 677 635 522
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FIGUUR 23:
Crimineel fenomeen: geweld in de publieke ruimte
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FIGUUR 24:
Crimineel verschijnsel: intrafamiliaal geweld
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Het geregistreerde fysiek geweld neemt toe op de 
openbare weg. Het seksueel geweld blijft stabiel en het 
grootste aantal feiten vindt eveneens plaats op de 
openbare weg. Psychisch geweld is sterk afgenomen op 
het openbaar vervoer en gestegen op de openbare weg, 
terwijl bij de diefstallen alleen de diefstallen met geweld 
zonder wapen op het openbaar vervoer toegenomen zijn. 

Voor wat het intrafamiliaal geweld betreft (Figuur 24) 
gaat het voor twee derde om fysiek geweld en één 
derde psychisch geweld. Economisch geweld komt 
minder voor en bedroeg 355 feiten in 2013, terwijl het 
voor seksueel geweld in totaal om 63 geregistreerde 
feiten ging, waarbij we weten dat voor dat laatste het 
dark number bijzonder hoog is.

Plaats van de misdrijven

Net als bij de eerste twee categorieën is de vermelding 
van de plaats waar misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit worden vastgesteld interessante bijkomende 
informatie. 40 % van de feiten vindt plaats op de openbare 
weg en 33 % van de feiten in woningen (Figuur 25). 

We wijzen hier vooral ook op het hoge aantal feiten dat 
werd vastgesteld op de openbare weg: 37 % van de 
gevallen van diefstal en afpersing, 54 % van de 
beschadigingen van eigendom en 40 % van de misdrijven 
tegen de lichamelijke integriteit. Die verduidelijking  
van de plaats rechtvaardigt ruimschoots een stedelijk 
veiligheidsbeleid dat zich vooral concentreert op de 
openbare ruimte.

Het hoge aantal misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit op de openbare weg en in woningen heeft 
analisten van de Politie ertoe aangezet om twee criminele 
fenomenen te ontwikkelen die de verschillende statistieken 
rond die twee thema’s samenbrengen: geweld in de 
publieke ruimte en intrafamiliaal geweld.

2.3.4. Drugs

De categorie van de drugs stijgt sinds 2005 (40 %) en  
is onderverdeeld in bezit, gebruik, handel (verkoop),  
in- en uitvoer en fabricatie (Figuur 26). 

De evolutie toont een sterke stijging (48 %) van het bezit, 
dat verdubbeld is sinds 2005, en een gelijktijdige daling 
van het gebruik, dat afgenomen is tot een niveau dat in 
de beschouwde periode tien keer lager werd. Die daling 
is te wijten aan het feit dat er geen individueel gebruik 
meer wordt geregistreerd, dit gaat van 1.580 in 2000 naar 
56 in 2010 en dooft dan uit. De rest is verdeeld over 
gebruik in groep, aanzetten tot gebruik en vergemakkelijken 
van gebruik.

De handel is met 59 % toegenomen sinds 2000, in- en 
uitvoer zijn de laatste drie jaar stabiel gebleven en 
fabricatie toont een opvallende evolutie van 8 tot 98 
feiten in 2013. Het bestaan van drugslaboratoria op het 
grondgebied is een fenomeen dat onderwerp was van 
een speciale actie van de politie. 

FIGUUR 25:
Plaats van de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
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FIGUUR 26:
Evolutie van de hoofdcategorie “Drugs”

© OBPS – Bron: PCS

BEZIT
GEBRUIK
HANDEL

IN- EN UITVOER
ANDERE
FABRICAGE

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0



132 BOPV – Verslag 2015

Crimineel fenomeen

Het crimineel fenomeen voor drugs beschouwt zeer 
precieze feiten in verband met specifieke middelen. 
Bijgevolg zijn de cijfers erg laag vergeleken met het aantal 
feiten dat werd geregistreerd in de hoofdcategorie. 
Hieronder vallen de in-/uitvoer en de productie van 
synthetische drugs en cannabis in grote hoeveelheid 
evenals de in-/uitvoer van cocaïne (Tabel 9). 

2.3.5. Bedrog

Bedrog is een categorie die vraagt om een meer 
gedetailleerde analyse per type misdrijf. Tabel 10 geeft 
alle vormen. De klasse “ander bedrog” omvat private 
omkoping, misbruik van zwakheden en misbruik van 
maatschappelijk vermogen.

Op basis van de aflopende rangschikking voor 2013, 
omvat een eerste blok oplichting, misbruik van vertrouwen, 
heling, verduistering en bedrieglijke vernietiging evenals 
flessentrekkerij (Figuur 27). Hier zien we dat alleen 
oplichting is toegenomen. Die toename is voornamelijk 
te wijten aan oplichting via internet, de rest blijft  
relatief stabiel (Figuur 28). De aanzienlijke toename van 
online transacties en betalingen verklaart dat oplichting 
via internet is gestegen van 5 feiten in 2005 naar 715 
feiten in 2013, dit type misdrijf is dus bezig aan een 
steile opmars. 

Het misbruik van vertrouwen blijft een belangrijk misdrijf, 
maar kent een daling van 35 % tussen 2000 en 2013  
en bereikt zijn laagste peil, met 1.146 feiten. 

Heling is eerder stabiel gebleven sinds 2005 en goed voor 
796 feiten in 2013, wat hoog blijft voor het gewest. 
Verduistering en bedrieglijke vernietiging zijn scherp gedaald. 

TABEL 9:  
Crimineel fenomeen: drugs 

FE: Drugs 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Import/export van cocaïne  68 44 29 40 35 47 65 54 4  8

Productie, import/export van synthetische drugs 1 14 10 9 6 8 6 14 5 19

Productie van cannabis in grote hoeveelheid  1 8 5 4 4 6 14

Import/export van cannabis in grote hoeveelheid  8 4 7 14 15 20 7 6 5
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FIGUUR 27:
Evolutie van de hoofdcategorie “Bedrog”:  
belangrijkste feiten
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FIGUUR 28:
Evolutie van het aandeel oplichting via internet
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TABEL 10:  
Bedrog (detail en evolutie)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Oplichting 1.208 1.300 1.290 1.490 1.442 1.695 1.678 1.592 2.046 2.168

Misbruik van vertrouwen 1.552 1.227 1.154 1.277 1.308 1.272 1.355 1.346 1.269 1.146

Heling 949 832 762 867 821 781 767 860 849 796

Verduistering en bedrieglijke vernietiging 6.680 5.948 1.361 875 681 562 465 557 415 460

Flessentrekkerij 521 512 520 566 552 471 475 381 381 294

Witwassen 35 157 159 145 164 129 129 142 176 143

Misdr. ivm de staat van faillissement 26 123 204 237 131 115 118 141 92 84

Bedrieglijk onvermogen 10 11 16 35 24 6 17 27 29 24

Bedriegerij 41 27 39 43 32 43 26 27 21 16

Ongedekte cheques 621 245 121 144 34 36 24 21 11 6

Ander bedrog 69 66 88 78 85 94 79 79 67 112

Totaal 11.712 10.448 5.714 5.757 5.274 5.204 5.133 5.173 5.356 5.249
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Tot slot is er in de categorie in verband met bedrog een 
tweede blok (Figuur 29). Witwassen van geld is in zekere 
mate stabiel gebleven sinds 2005 maar niettemin goed 
voor 143 feiten in 2013 in Brussel. Er waren 84 misdrijven 
in verband met de staat van faillissement in 2003 en dat 
aantal is gedaald, wat waarschijnlijk in verband staat met 
een toename van de werkelijke faillissementen omwille 

van de economische conjunctuur. Merk op dat het aantal 
feiten met ongedekte cheques in vrije val is. In 2000 ging 
het nog om 60 feiten maar nu is dit misdrijf vrijwel volledig 
verdwenen, tegelijk met de opkomst van het elektronisch 
betalen. Die criminaliteit is meer bepaald verschoven naar 
oplichting via internet dat, zoals hiervoor al aangehaald, is 
gestegen van 5 feiten in 2005 naar 715 feiten in 2013.

FIGUUR 29:
Evolutie van de hoofdcategorie “Bedrog”: feiten die minder voorkomen
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Crimineel fenomeen en figuur

De Politie verzamelt cijfers over het fenomeen van de 
nepagenten, dat is afgenomen na een piek in 2010, 
fraude inzake afvalbeheer, waarvan het aantal feiten 
weinig is veranderd sinds 2000, en fraude met betaal-
kaarten, onvermijdelijk explosief toegenomen omdat er 
in de samenleving steeds meer gebruik wordt gemaakt 
van die betaalwijze (Tabel 11). 

2.3.6. Misdrijf tegen  
de openbare veiligheid

De misdrijven tegen de openbare veiligheid omvatten 
bedreigingen, de vereniging van misdadigers, ontvluchting 
van gevangenen en criminele organisaties (Figuur 30), en 
ook nog verberging, dat hier niet gedetailleerd werd maar 
wel is opgenomen in het totaal.

De categorie is gedaald sinds 2010 en bereikt in 2013 
hetzelfde peil als in 2000. Ze bestaat voor het grootste 
deel uit de bedreigingen, die worden gepreciseerd in 
Figuur 31 en 32. De vormen die het vaakst voorkomen  
zijn mondelinge bedreigingen, bedreigingen met gebaren 
of zinnebeelden en schriftelijke bedreigingen. Vormen 
die het minst voorkomen zijn bedreigingen met een 
aanslag en bommeldingen.

FIGUUR 30:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Misdrijven tegen de openbare veiligheid”

FIGUUR 31:
Bedreigingen: vormen die het vaakst voorkomen
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TABEL 11:  
Crimineel fenomeen en figuur: Bedrog

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nepagenten 5 20 41 57 102 51 154 149 96 66

Fraude inzake afvalbeheer 365 593 476 468 328 373 329 453 428 318

Betaalkaartenfraude 137 246 518 746 1.241 1.675 2.383 2.292 2.244 1.810
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In deze categorie komt mondelinge bedreiging het meest 
voor en gaat van 4.260 feiten in 2007 naar 2.802 in 2013. 
Bedreigingen met gebaren en zinnebeelden en schriftelijke 
bedreigingen kennen een toename sinds 2006.

Afgezien van de bedreigingen, zijn de misdrijven tegen  
de openbare veiligheid als volgt verdeeld. Vereniging  
van misdadigers stijgt en komt tot 241 feiten in 2013. 
Criminele organisaties kennen opnieuw een stijging  
sinds 2008 en blijven stabiel boven de 50 feiten met  
54 vaststellingen in 2013.

De ontvluchting van gevangenen nam toe en bereikte 
198 feiten in 2010, voordat het bijna met de helft afnam 
tot 102 feiten in 2013. Die daling moet worden gezien 
samen met de opkomst van het elektronisch toezicht  
(de betrokkene moet permanent aanwezig zijn op een 
bepaald adres, er is een verbod op bezoek of contact  
met bepaalde personen genoemd door de rechter, de 
verplichting om zich aan te bieden bij een procedure-
handeling). Vanaf 2009 was de wet op het elektronisch 

toezicht alleen van toepassing voor de uitvoering van een 
straf. De wet van 27 december 2012 tot wijziging van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
heeft het mogelijk gemaakt om het elektronisch toezicht 
ook toe te passen bij de voorlopige hechtenis. Die 
evolutie verklaart de toename van het aantal misdrijven 
in verband met niet-naleving van dat elektronisch toezicht, 
of dat nu wordt toegepast als straf of bij de voorlopige 
hechtenis, omdat er meer gebruik van wordt gemaakt20.

Wanneer we schending van de eer in detail bekijken zien 
we dat in de realiteit één feit overheerst, met name 
beledigingen die worden beschouwd als wanbedrijf. Die 
inbreuk neemt toe, zoals Figuur 33 toont, terwijl laster  
en eerroof relatief stabiel blijven en de andere vormen 
weinig voorkomen en nog verder dalen. 

Schending van de persoonlijke levenssfeer is in hoofdzaak 
(85 %) woonstschennis door particulieren, het overige is 
schending van het briefgeheim (15 %). Die twee soorten 
inbreuken blijven relatief stabiel.

FIGUUR 32:
 Evolutie van de misdrijven tegen de openbare veiligheid 
(andere dan bedreigingen)
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FIGUUR 33:
Onderscheid tussen laster en eerroof en beledigingen 
(wanbedrijven) voor de feiten van schending van de eer
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20:  Een persmededeling van de Minister van Justitie van 6 juli 2011 meldt dat er begin januari 2009 iets meer dan 600 personen onder elektronisch 
toezicht stonden op federaal niveau. Sinds mei 2009 schommelde dit cijfer rond de 1.000 personen en in april 2010 is dit stapsgewijs verder 
gestegen naar 1.200 personen. Op minder dan twee jaar tijd is er dus bijna een verdubbeling van het aantal personen onder elektronisch toezicht.
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2.3.7. Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit was onderwerp van een wet van 
28 november 2000 die bedoeld was om de wetgeving 
over dit onderwerp te moderniseren. Hieruit volgde een 
spectaculaire stijging vanaf 2000, van 1 tot 3.659 feiten  
in 2012, of gemiddeld tien feiten per dag dat jaar, daarna 
volgde een daling tot 3.092 feiten in 2013. 

Informaticabedrog komt veruit het vaakst voor (Figuur 34). 
Dit is sterk toegenomen tot in 2010 en daarna opnieuw 
afgenomen. Het gaat hier om een moderne versie  
van oplichting en is de bedrieglijke verwerving van een 
economisch voordeel door gegevens in een informatica-
systeem te wijzigen, te wissen, de aanwending ervan te 
wijzigen of te vervangen.

Hacking is aanhoudend toegenomen sinds 2005 en 
kwam tot 175 feiten in 2013, sabotage is belangrijker 
geworden in de twee laatste jaren, terwijl valsheid in 
informatica de neiging heeft om licht af te nemen. 

Valsheid in informatica is een variante op valsheid 
in geschrifte (ingevoerd om een einde te maken aan 
de discussie over de toepasbaarheid van valsheid in 

geschrifte in een informaticacontext), de toename 
ervan in 2005 en 2006 is het gevolg van de invoering 
van die vorm. Vanaf dan werden hieronder immers een 
reeks feiten gerangschikt die voorheen onder valsheid 
in geschrifte vielen. De latere daling loopt gelijk met  
de daling van valsheid in geschrifte sinds 200521. 

2.3.8. Dronkenschap en alcohol

Die categorie omvat hoofdzakelijk feiten van openbare 
dronkenschap. De rest omvat het niet naleven van  
het sluitingsuur van horecazaken, geheime stokerij  
en alcohol schenken aan een dronken persoon. Het 
aantal vastgestelde feiten van openbare dronkenschap 
is aanzienlijk gestegen, met 59 % sinds 2000 en 33 % 
sinds 2005 (Figuur 35).

2.3.9. Wapens en springstoffen

De wet op wapens en springstoffen kent misdrijven in 
verband met illegaal bezit, illegale dracht of vervoer, 
illegale handel, illegale vervaardiging of reparatie, en in 
verband met springstoffen (Tabel 12). 

FIGUUR 34:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Informaticacriminaliteit”
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21: Zie de categorie misdrijven tegen de openbare trouw.

FIGUUR 35:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Dronkenschap en alcohol”
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TABEL 12:  
Evolutie van de hoofdcategorie “Wapens en springstoffen”

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Illegaal bezit 399 444 538 653 796 1.010 1.391 1.191 957 1.037

Illegale dracht/vervoer 874 947 973 1.212 1.155 976 923 960 784 737

Illegale handel 19 29 25 15 37 21 37 36 29 36

Illegale vervaardiging/herstelling 0 1 6 3 5 2 6 0

Springstoffen 25 16 11 7 19 13 7 21 21 13

Andere 186 149 219 141 50 15 8 16 13 19

Totaal 1.503 1.585 1.766 2.029 2.063 2.038 2.371 2.226 1.810 1.842
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Wanneer we de categorie wapens en springstoffen in zijn 
geheel bekijken, zien we een stijging tot in 2010, gevolgd 
door een daling tot in 2012 (Figuur 36). Maar sinds 2013  
is er opnieuw een stijging en blijft het peil hoger dan dat 
van voor 2006. 

Het is interessant om de eerste twee misdrijfvormen 
van dichterbij te bekijken. Bij het illegaal in bezit zijn  
of dragen of vervoeren van wapens of explosieven  
wordt immers vermeld of het gaat om vuurwapens, om 
blanke wapens of niet-vuurwapens, om munitie of om 
onderdelen en toebehoren. Het ziet er ook naar uit dat 
de specificatie van het wapen nauwkeuriger is geworden 

in de loop van de tijd met een keerpunt in 2008 dat  
doet vermoeden dat er vanaf dan een strategie is 
gekomen om rekening te houden met het soort wapen, 
ongetwijfeld de reden voor een sterkere stijging vanaf 
2005, maar vooral door de nieuwe bijzondere wet van 
2006 op wapens22.

In het eerste geval, het illegaal bezit, zien we een daling 
vanaf 2010, maar een algemene en sterke stijging sinds 
2000 (Figuur 37). Het blanke wapen, dat het vaakst werd 
aangetroffen, heeft neiging tot toenemen. Vuurwapens 
nemen de tweede plaats in, maar blijven hoog met 375 
feiten in 2013, dat is meer dan één geval per dag.

FIGUUR 36:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Wapens en springstoffen”
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FIGUUR 37:
Wapens en springstoffen: illegaal bezit
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22: Zie in dat verband Tabel 1.
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In het geval van illegale dracht of vervoer zijn de cijfers 
tot in 2008 hoger dan die van het bezit, vervolgens 
worden ze lager en dalen ze onafgebroken en bereiken 
ze in 2012 en 2013 het laagste peil van de beschouwde 
periode (Figuur 38).

Het blanke wapen komt het vaakst voor, terwijl vuur-
wapens relatief minder voorkomen.

Merk op dat munitie en toebehoren allebei toenemen 
sinds hier rekening mee werd gehouden in 2008.

Crimineel fenomeen: wapenzwendel 

Het crimineel fenomeen van wapenzwendel werd speciaal 
gecreëerd voor de handel en productie. Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen vuurwapens, een categorie 
die toeneemt, en andere wapens, die afnemen (Tabel 13).

2.3.10. Zedenmisdrijf

Onder de zedenmisdrijven vallen verkrachting, aanranding 
van de eerbaarheid, pornografie, aanzetting tot ontucht 
en openbare zedenschennis. Tussen 2000 en 2013 
nemen de eerste drie misdrijven toe terwijl de laatste 
drie afnemen (Figuur 39). 

In vier gevallen heeft verkrachting de dood van het 
slachtoffer tot gevolg gehad. Bijna de helft van de 
aanrandingen van de eerbaarheid (49 %) gingen gepaard 
met geweld of bedreigingen. Pornografie omvat voor  
90 % het in het bezit zijn of de verspreiding van 
kinderpornografie. 

Aanzetting tot ontucht telde meer dan 79 feiten van 
reclame voor seksuele diensten (meer dan een vierde) 
tegenover 5 feiten in 2013. De uitbuiting van iemands 
ontucht is afgenomen, omdat dit is verschoven naar het 
registreren van seksuele uitbuiting in het kader van 
mensenhandel. 
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FIGUUR 39:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Zedenmisdrijven”
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TABEL 13:  
Crimineel fenomeen: wapenzwendel

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Handel en productie van vuurwapens 7 7 4 4 25 15 30 22 18 33

Handel en productie van niet-vuurwapens 12 22 21 12 17 12 14 17 14 6
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FIGUUR 38:
Wapens en springstoffen: illegale dracht en vervoer
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Criminele figuur: groepsverkrachting

Een misdrijf dat de laatste decennia is opgedoken, is 
groepsverkrachting. Dit verschijnsel wordt in de spreektaal 
“tournante” genoemd en schommelt sinds 2000 tussen 
de 20 en 60 feiten per jaar in het Brussels Gewest  
(Tabel 14), een gemiddelde van bijna één feit per week. 

2.3.11. Jeugdbescherming

Onder die categorie vallen de inbreuken op de wet op 
de jeugdbescherming en de inbreuken op de wet op de 
leerplicht (Tabel 15). Tussen 2000 en 2013, op Figuur 40, 
stijgt die eerste categorie sterk (77 %), terwijl de tweede 
met bijna de helft is gedaald (-47 %).

TABEL 14:  
Criminele figuur: groepsverkrachting

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Groepsverkrachting 21 32 41 61 48 50 49 55 47 44
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TABEL 15:  
Evolutie van de hoofdcategorie “Jeugdbescherming”

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wet op de jeugdbescherming 276 353 415 378 374 842 1.023 1.176 1.075 1.192

Wet op de leerplicht 520 355 613 642 532 558 388 335 296 273

Andere, niet nader bepaald 17 50 18 13 24 10 13 12 9 10

Totaal 813 758 1.046 1.033 930 1.410 1.424 1.523 1.380 1.475

© OBPS – Bron: PCS

FIGUUR 40:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Jeugdbescherming”
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2.3.12. Belangrijkste inbreuken  
op het Sociaal strafwetboek

Die categorie is hoofdzakelijk gericht op de werkomgeving, 
met niet-aangegeven arbeid en belaging op het werk, dat 
laatste feit is de voorbije jaren toegenomen (Figuur 41). 
We zien een stijging van de cijfers voor niet-aangegeven 
werk, tegelijk met een even sterke daling van illegale 
arbeid en zwartwerk (categorie 25 over arbeid). Het gaat 
hier dus om een schommeling die verband houdt met  
de code die werd gebruikt bij het invoeren.

2.3.13. Misdrijf tegen  
de persoonlijke vrijheid

De misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid omvatten 
gijzeling, ontvoering van minderjarige of kwetsbaar persoon 
zonder hier een onderscheid in te maken, en de vrijheids-
beroving door een particulier. De totale categorie is gegroeid 
tussen 2000 en 2013, maar we zien een vermindering van 
het aantal gijzelingen en bijna een verdubbeling van de 
twee andere soorten misdrijven (Figuur 42).

2.3.14. Milieu

Onder milieu vallen heel wat feiten. Figuur 43 toont  
de meest treffende verschuivingen, die verschuivingen 
binnen de categorie zijn. De totale categorie neemt af. 
Merk op dat de politiële statistieken hierover verre van 
volledig zijn en dat ze naast de gegevens van de regionale 
administraties moeten worden gelegd.

2.3.15. Mensenhandel

Die categorie is kleiner wanneer het om aantallen gaat, 
maar het gaat hier toch om ernstige feiten. Tabel 16  
geeft de verschillende feiten, gedomineerd door seksuele 
uitbuiting en economische uitbuiting.

In 2013 waren er 4 gedwongen misdaden of wanbedrijven. 
Voor exploitatie van bedelarij, productie van kinderporno 
en organenhandel is telkens één feit vermeld.

De seksuele uitbuiting staat bovenaan en kent een 
stijging sinds 2000 (Figuur 44).
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FIGUUR 41:
Belangrijkste inbreuken op het Sociaal Strafwetboek 
(detail en evolutie)
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FIGUUR 42:
Evolutie van de hoofdcategorie 
“Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”
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Crimineel fenomeen:  
mensensmokkel en mensenhandel

Omdat dit in de ogen van de politieke besluitvormers  
een belangrijke thematiek is, heeft de Politie een crimineel 
fenomeen ontwikkeld dat cijfers geeft die een stuk hoger 
liggen dan de cijfers die werden ingevoerd in de categorie 

(Tabel 17). Doordat de Politie per criminele figuur of per 
crimineel fenomeen werkt, worden nu immers net gegevens 
samengebracht die soms werden geregistreerd onder 
andere misdrijfvormen, doordat feiten soms verschillend 
worden gekwalificeerd en ook doordat evoluties in het 
strafrechtelijk beleid en de wet invloed hebben op de 
manier waarop feiten worden gekwalificeerd. 

FIGUUR 43:
Evolutie van de misdrijven van de hoofdcategorie 
“Milieu”
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TABEL 16:  
Mensenhandel (detail en evolutie)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Seksuele uitbuiting 1 4 4 33 24 33 47 44 41 65

Economische uitbuiting 1 14 51 36 35 21 20 21 20

Gedwongen misdaden of wanbedrijven 1 1 2 3 1 2 4

Exploitatie van bedelarij 1 2 2 7 2 10 4 9 1

Productie kinderporno 5 1 2 1 1 1

Organenhandel          1

Totaal 1 7 21 93 71 70 81 71 72 92
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FIGUUR 44:
Evolutie van de seksuele uitbuiting  
en de economische uitbuiting
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TABEL 17:  
Crimineel fenomeen: mensensmokkel en mensenhandel

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mensenhandel 289 363 308 282 356 355 329 373 225 178

Mensenhandel – economische uitbuiting 21 46 51 112 69 68 48 47 60 52

Mensenhandel – seksuele uitbuiting 168 205 135 142 99 129 153 141 127 158
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De Politiële Criminaliteitsstatistieken vormen een rijke 
bron maar zijn moeilijk te interpreteren omdat er veel 
factoren zijn die de cijfers beïnvloeden, zoals we al 
hebben benadrukt in het methodologisch deel over de 
interpretatieve beperkingen. Een zekere ervaring met 
wat een misdrijf omvat volgens zijn strafrechtelijke 
definitie en volgens de politiële en sociale praktijk is 
noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken voor 
analyse en aanpassing van het beleid.

Huidige analyse had als streven om alle politiële 
statistieken af te bakenen om een feitelijke toestand te 
beschrijven, die bestemd is om te worden opgevolgd 
in de tijd, zodat duidelijk wordt waar de prioriteiten 
moeten liggen en die kan dienen als startpunt voor een 
grondiger bestudering of de opstelling van werk- en 
onderzoekshypotheses over specifieke onderwerpen.

3. CONCLUSIE
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2.3.16. Misdrijf tegen de veiligheid 
van de Staat

Die categorie omvat feiten tegen de Koning en de 
Regering, de inwendige en uitwendige staatsveiligheid 
en terrorisme. 

De meeste feiten werden geregistreerd bij terrorisme, 
met als belangrijkste subgroep “terreurgroep”, en ook 
nog, minder belangrijk en waarvoor geen enkel feit werd 
geregistreerd in 2013, “kaping van een vervoermiddel” en 
“massavernietigingswapens”. De feiten van terrorisme 
stijgen sinds 2006, met een daling in 2012, maar daarna 
opnieuw een stijging met 33 % in 2013 (Figuur 45).
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FIGUUR 45:
Evolutie van de hoofdcategorie  
“Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat”
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1 Diefstal en afpersing 

Diefstal met geweld 7.754 8.033 7640 6.950 8.043 7.687 7.927 10.088 9.261 6.883

Diefstal zonder geweld 78.231 80.280 90.819 94.015 92.994 87.864 88.010 95.159 87.255 76.560

Afpersing 296 390 411 446 486 553 659 773 793 680

2 Beschadigen  
van eigendom

Vandalisme op voertuigen 5.538 6.214 6.888 7.204 7.494 7.601 7.197 7.638 7.038 6.132

Vandalisme op onroerende 
goederen (uitgezonderd 
graffiti)

2.149 2.907 3.625 3.967 3.430 3.209 3.184 3.052 2.984 2.676

Vandalisme op roerende 
goederen (uitgezonderd 
voertuigen)

983 1.958 1.760 1.784 1.618 1.480 1.276 1.039 933 737

Graffiti 13 530 6 28 1.103 965 876 895 963 861

Opzettelijke brandstichting 1.378 848 793 706 630 704 572 544 497 452

Onopzettelijke brandstichting 415 461 473 424 399 446 363 382 375 364

Vernieling, onbruikbaarmaking, 
beschadiging 963 387 320 282 231 258 209 162 122 88

3
Misdr. tegen  
de lichamelijke  
integriteit 

Slagen en verwondingen 
binnen de familiale sfeer 2.080 2.707 3.197 3.215 3.065 2.892 3.061 3.155 2.976 2.882

Slagen en verwondingen 
buiten de familiale sfeer 5.467 6.095 6.450 7.023 7.325 7.244 7.205 7.547 6.653 6.240

Poging tot moord 40 26 22 14 16 15 21 29 22 19

Voltooide moord 21 4 4 8 10 5 9 6 6 8

Poging tot doodslag 41 109 97 87 84 92 79 95 94 95

Voltooide doodslag 12 28 33 13 34 28 22 19 26 26

Onopzet. misdr. tg. 
lichamelijke integriteit 425 310 219 228 254 218 223 207 219 198

4 Vreemdelingenwet-
geving

Verblijf 3.036 5.357 7.125 6.227 6.523 6.825 6.787 6.441 7.128 6.406

Inschrijving 
vreemdelingenregister 452 959 1.065 1.243 1.474 1.856 1.757 2.164 2.057 2.326

Toegang tot het grondgebied 969 620 849 820 816 810 925 1.118 1.045 1.020

Schijnhuwelijk 3 55 120 287 270 310 262 180 142 102

Hulp bij illegaal verblijf 1 40 54 78 77 85 91 114 119 91

Niet dragen van reis- of 
identiteitsdocumenten 3 39 58 99 55 44 55 61

Mensensmokkel en 
mensenhandel 198 348 239 105 114 132 83 88 74 54

Verwijdering 11 27 14 34 53 53 8 20 20 20

4. BIJLAGEN

4.1. Bijlage 1: De PCS ingedeeld  
in hoofdcategorieën

Hoofdcategorie Inbreuk 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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5 Overtreding lokaal 
politiereglement GAS 33 757 1.520 2.265 1.855 2.031 5.567 6.145 7.914 7.997

6 Drugs

Bezit van drugs 2.779 2.117 2.072 2.327 2.876 3.320 3.511 4.329 4.378 5.322

Gebruik van drugs 2.368 1.166 1.039 1.005 980 1.088 229 189 172 291

Handel in drugs 421 684 602 565 551 678 667 869 814 1.033

In- en uitvoer van drugs 434 347 380 368 592 429 288 308 287 311

Fabricatie van drugs 8 23 14 23 46 39 53 54 66 98

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw

Valsheid in geschrifte 5.346 4.047 3.901 3.543 3.494 3.408 3.313 3.257 3.153 3.226

Aanmatiging  
(behalve van naam) 335 280 108 132 192 408 338 209 165 130

Aanmatiging van naam 2.565 1.255 1.839 1.615 1.749 1.623 1.564 1.735 1.774 1.741

Namaking 161 159 231 207 205 136 187 225 351 320

Vervalsing 60 54 66 65 60 55 81 67 77 63

Valse munt (behalve uitgifte) 230 89 78 105 99 93 87 52 100 134

Uitgifte van valse munt 270 183 138 254 209 186 407 137 204 255

Valsheid voor het gerecht 42 67 57 55 52 52 54 51 41 32

8 Bedrog

Witwassen 35 157 159 145 164 129 129 142 176 143

Heling 949 832 762 867 821 781 767 860 849 796

Flessentrekkerij -  
Brandstof / smeerolie 368 361 387 422 376 276 302 244 199 129

Flessentrekkerij -  
Dranken en spijzen 57 79 67 80 92 105 107 66 103 106

Flessentrekkerij - Huurrijtuig 60 42 45 45 49 74 52 48 56 43

Flessentrekkerij - Logies 31 23 21 18 33 13 13 21 23 15

Bedrieglijke vernietiging 660 518 348 295 229 221 127 76 60 71

Bedrieglijke verberging 6.020 5.430 1.013 580 452 341 338 481 355 389

Oplichting (zonder internet) 1.208 1.296 1.239 1.171 1.072 1.258 1.288 1.245 1.292 1.453

Internetfraude 4 51 319 370 437 390 347 754 715

Misbruik van vertrouwen 1.552 1.227 1.154 1.277 1.308 1.272 1.355 1.346 1.269 1.146

Bedriegerij 41 27 39 43 32 43 26 27 21 16

Misbruik van zwakheden 59 33 30 31 22 18 15 20 27 68

Misbruik van maatschappelijk 
vermogen 10 30 52 42 54 69 60 56 40 43

Misdr. ivm de staat van 
faillissement 26 123 204 237 131 115 118 141 92 84

Bedrieglijk onvermogen 10 11 16 35 24 6 17 27 29 24

Ongedekte cheques 621 245 121 144 34 36 24 21 11 6

Hoofdcategorie Inbreuk 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



145Politiële veiligheid

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid

Criminele organisatie 7 54 53 30 28 34 55 58 51 54

Vereniging van misdadigers 192 211 182 225 192 179 205 195 221 241

Ontvluchting van gevangenen 
(uitgez. elektronisch toezicht) 60 53 70 71 85 147 198 163 126 102

Niet-naleving elektronisch 
toezicht 0 59 106

Mondelinge bedreigingen 3.513 3.719 4.118 4.260 4.104 4.155 4.028 3.610 3.286 2.802

Bedreigingen - Gebaren, 
zinnebeelden 869 963 583 823 872 897 1.085 1.257 1.271 1.195

Schriftelijke bedreigingen 224 289 296 360 376 491 484 526 580 530

Bedreigingen - Bommelding 37 31 25 23 43 32 42 62 56 57

Bedreiging met een aanslag 45 65 359 113 127 57 40 36 25 29

10

Misdr. tegen  
andere morele 
waarden en 
gevoelens

Criminele organisatie 475 2.211 2.580 2.422 2.283 2.092 2.080 2.161 1.974 1.897

Vereniging van misdadigers 245 249 296 279 260 251 272 278 278 276

Ontvluchting van gevangenen 
(uitgez. elektronisch toezicht) 114 760 931 984 993 928 925 1.039 988 1.007

Niet-naleving elektronisch 
toezicht 90 100 104 100 76 97 93 83 75 56

Mondelinge bedreigingen 262 290 282 282 293 270 253 286 248 237

Bedreigingen - Gebaren, 
zinnebeelden 28 38 28 63 39 57 35 43 49 38

Schriftelijke bedreigingen 160 182 163 143 142 188 195 140 237 550

Bedreigingen - Bommelding 14 24 22 29 31 36 31 28 32 30

11 Bevolkingsregister Bevolkingsregister 1.501 2.027 1.956 2.218 2.262 2.494 2.507 2.964 3.157 3.320

12 Informatica-
criminaliteit

Hacking 32 50 57 61 81 80 102 172 175

Valsheid in informatica 62 161 82 112 90 73 80 76 65

Informaticabedrog 239 533 1.199 1.923 2.608 3.453 3.396 3.204 2.760

Sabotage 1 6 6 7 7 17 207 92

13 Dronkenschap  
en alcohol Openbare dronkenschap 1.150 1.866 1.983 1.946 2.044 1.965 1.930 2.207 2.648 2.796

Hoofdcategorie Inbreuk 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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14 Wapens en 
springstoffen

Wapens - Illegaal bezit - 
Vuurwapen 5 4 11 15 203 355 520 455 353 375

Wapens - Illegaal bezit -  
Blank wapen 7 307 583 563 625 538 585

Wapens - Illegaal bezit - Munitie, 
onderdelen en toebehoren 1 19 46 48 51 50 64

Wapens - Illegale dracht/
vervoer - Vuurwapen 2 70 128 114 99 99 80

Wapens - Illegale dracht/
vervoer - Blank wapen 1 8 557 831 785 842 667 648

Wapens - Illegale dracht/
vervoer - Munitie, onderdelen 
en toebehoren

8 8 12 12 13 7

Wapens - Illegale handel 19 29 25 15 37 21 37 36 29 36

Wapens - Illegale vervaardiging/
herstelling 0 1 6 3 5 2 6 0

Springstoffen 25 16 11 7 19 13 7 21 21 13

15 Misdr. tegen gezag 
van de overheid

Geweld tegen 
overheidspersonen 57 96 108 114 100 105 76 108 111 63

Smaad 1.157 914 996 1.029 1.010 934 795 744 619 571

Gewapende weerspannigheid 78 93 89 93 118 110 109 126 82 60

Ongewapende 
weerspannigheid 952 925 1.165 1.143 1.152 1.092 926 935 800 809

16 Zedenmisdrijf 

Verkrachting 347 371 412 451 441 402 442 478 462 435

Aanranding eerbaarheid 
zonder geweld/bedreiging 139 159 178 211 223 197 223 239 221 214

Aanranding eerbaarheid  
met geweld/bedreiging 193 198 174 194 194 224 187 215 181 185

Kinderpornografie  
(bezit, verspreiding) 19 49 47 44 73 41 24 57 33 30

Aanzetten tot ontucht 
(reclame) 79 41 30 35 21 18 10 19 13 5

Aanzetten tot ontucht 
(slachtoffer) 331 331 214 222 176 242 284 278 224 283

Uitbuiting van iemands 
ontucht 186 207 140 110 95 111 147 130 127 122

Handelingen (exhibitionisme) 119 97 128 113 113 87 130 153 154 167

Geschriften, afbeeldingen, 
voorwerpen 108 93 110 112 99 90 69 19 18 38

17 Jeugdbescherming 
Wet op de jeugdbescherming 276 353 415 378 374 842 1.023 1.176 1.075 1.192

Wet op de leerplicht 520 355 613 642 532 558 388 335 296 273

18 Misdr. tegen  
de familie

Familieverlating 147 99 70 56 47 37 35 30 43 47

Weigering recht op  
persoonlijk contact 810 775 869 844 608 638 590 627 488 547

Niet betaling onderhoudsgeld 401 432 365 293 252 210 179 163 157 160
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19 Bescherming 
personen

Discriminatie -  
Racisme en xenofobie 229 261 368 347 290 258 194 229 255 190

Discriminatie - Homofobie 6 18 14 25 50 38

Auteursrechten 75 25 18 54 55 54 28 27 41 11

Bescherming privéleven 167 53 54 75 74 65 55 71 48 71

Bewakingscamera’s 5 17 60 55 58

20 Sociaal strafwetboek 
Belaging op het werk 2 1 29 132 115

Misdr. tegen de openbare 
trouw 2 1 2 6 32 63 72

21 Volksgezondheid
Rookverbod 101 424 103 94 42 49 40 129 312 521

Voedingswaren 23 27 40 19 18 16 30 40 86 114

22 Handelspraktijken
Handelspraktijken 
(marktpraktijken, consument, 
handelsregister, ...)

410 400 288 484 339 245 410 396 497 476

23 Identiteitskaart

Niet in het bezit van 
identiteitskaart 421 801 602 525 456 303 242 258 257 301

Identiteitskaart - Andere dan 
niet in bezit 202 637 533 400 359 304 229 224 205 130

24
Misdr. tegen het 
juridisch statuut  
van het kind

Niet afgeven van kinderen 211 139 147 168 360 367 337 361 416 367

25 Arbeid

Ambulante handel 99 136 134 128 131 179 218 203 250 193

Sluikwerk, zwartwerk, illegale 
arbeid, niet-aangegeven  
arbeid (met toevoeging  
Sociaal strafwetboek)

209 448 488 567 611 516 450 489 521 460

26 Economische 
wetgeving

Vennootschappen 11 32 68 28 73 88 92 85 124 179

Mededinging 3 1 2 2 53 142 72

Namaak van intellectuele 
eigendomsrechten 35 39 61 129 67

27 Misdr. tegen de 
persoonlijke vrijheid

Gijzeling 18 14 21 5 12 11 9 11 8 8

Ontvoering van minderjarige  
of kwetsbaar persoon 64 115 114 111 104 112 103 151 136 111

Vrijheidsberoving door 
particulier 115 159 167 170 189 183 222 243 211 199

28 Milieu

Afval: opslag en sluikstorten 327 434 278 297 194 184 103 137 166 94

Stedenbouw 32 200 124 53 41 25 35 32 19 27

Geluidshinder 62 70 40 27 18 8 24 12 18 5

Dierenwelzijn 115 83 100 100 112 56 80 59 79 78
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29 Andere bijzondere 
wetten

Vervoer 32 84 73 67 49 30 30 30 32 35

Preventie: brand,  
ontploffing, ongevallen 3 38 27 20 43 47 31 46 40 46

Loterijen en kansspelen 26 15 18 16 23 17 17 39 65 50

30 Bescherming van de 
openbare inkomsten

Douane en accijnzen 15 37 27 60 34 12 11 22 45 45

Verkeersbelasting       3 10 24 29

31 Mensenhandel

Mensenhandel -  
seksuele uitbuiting 1 4 4 33 24 33 47 44 41 65

Mensenhandel -  
economische uitbuiting 1 14 51 36 35 21 20 21 20

Mensenhandel - Gedwongen 
misdaden of wanbedrijven 1 1 2 3 1 2 4

Mensenhandel -  
Exploitatie van bedelarij 0 1 8 4 31 16 29 10 17 3

Aanzetten tot bedelarij 11 17 12 14 3 12 3 2

Mensenhandel -  
Productie kinderporno 5 1 2 1 1 1

Mensenhandel - 
Organenhandel          1

32
Onwettige uitoefening 
van het openbaar 
gezag

Onwettige uitoefening  
van gezag 90 67 71 76 90 58 58 62 64 64

33 Inbreuk Strafwetboek Inbreuk Strafwetboek 917 363 21 19 51 26 14 10 26 47

34 Misdr. tegen de 
veiligheid van de staat Staatsveiligheid - Terrorisme 0 1 10 18 17 21 24 24 18 27

35 Private veiligheid Private veiligheid 88 19 27 14 25 28 29 37 45 28

36 Huisjesmelkerij Huisjesmelkerij  34 50 30 30 20 33 37 47 26

37 Voetbalwet 
(ticketverkoop) Voetbalwet (ticketverkoop) 37 42 45 59 27 26 28 72 28 23

38 Hormonen en doping Hormonen en doping 3  3 2 8 7 6 3 9 23

39 Andere inbreuken 
Strafwetboek 

Andere inbreuken 
Strafwetboek   1 15 16 12 13 27 15 10

40 Militair strafrecht  
en militie Militair strafrecht en militie 1 10 5 21 10 4 12 14 15 10

42 Kieswetgeving Kieswetgeving 7 2 16 9  8   7  
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4.2. Bijlage 2: De PCS gerangschikt volgens inbreuk

1 Diefstal en afpersing Diefstal zonder geweld 78.231 80.280 90.819 94.015 92.994 87.864 88.010 95.159 87.255 76.560

5 Overtreding lokaal 
politiereglement GAS 33 757 1.520 2.265 1.855 2.031 5.567 6.145 7.914 7.997

1 Diefstal en afpersing Diefstal met geweld 7.754 8.033 7.640 6.950 8.043 7.687 7.927 10.088 9.261 6.883

4 Vreemdelingen-
wetgeving Verblijf 3.036 5.357 7.125 6.227 6.523 6.825 6.787 6.441 7.128 6.406

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit 

Slagen en verwondingen 
buiten de familiale sfeer 5.467 6.095 6.450 7.023 7.325 7.244 7.205 7.547 6.653 6.240

2 Beschadigen  
van eigendom Vandalisme op voertuigen 5.538 6.214 6.888 7.204 7.494 7.601 7.197 7.638 7.038 6.132

6 Drugs Bezit van drugs 2.779 2.117 2.072 2.327 2.876 3.320 3.511 4.329 4.378 5.322

11 Bevolkingsregister Bevolkingsregister 1.501 2.027 1.956 2.218 2.262 2.494 2.507 2.964 3.157 3.320

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Valsheid in geschrifte 5.346 4.047 3.901 3.543 3.494 3.408 3.313 3.257 3.153 3.226

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit 

Slagen en verwondingen 
binnen de familiale sfeer 2.080 2.707 3.197 3.215 3.065 2.892 3.061 3.155 2.976 2.882

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Mondelinge bedreigingen 3.513 3.719 4.118 4.260 4.104 4.155 4.028 3.610 3.286 2.802

13 Dronkenschap  
en alcohol Openbare dronkenschap 1.150 1.866 1.983 1.946 2.044 1.965 1.930 2.207 2.648 2.796

12 Informatica-
criminaliteit Informaticabedrog . 239 533 1.199 1.923 2.608 3.453 3.396 3.204 2.760

2 Beschadigen  
van eigendom

Vandalisme op  
onroerende goederen 
(uitgezonderd graffiti)

2.149 2.907 3.625 3.967 3.430 3.209 3.184 3.052 2.984 2.676

4 Vreemdelingen-
wetgeving

Inschrijving 
vreemdelingenregister 452 959 1.065 1.243 1.474 1.856 1.757 2.164 2.057 2.326

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden  
en gevoelens

Belaging 475 2.211 2.580 2.422 2.283 2.092 2.080 2.161 1.974 1.897

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Aanmatiging van naam 2.565 1.255 1.839 1.615 1.749 1.623 1.564 1.735 1.774 1.741

8 Bedrog Oplichting (zonder internet) 1.208 1.296 1.239 1.171 1.072 1.258 1.288 1.245 1.292 1.453

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid

Bedreigingen -  
Gebaren, zinnebeelden 869 963 583 823 872 897 1.085 1.257 1.271 1.195

17 Jeugdbescherming Wet op de jeugdbescherming 276 353 415 378 374 842 1.023 1.176 1.075 1.192

8 Bedrog Misbruik van vertrouwen 1.552 1.227 1.154 1.277 1.308 1.272 1.355 1.346 1.269 1.146

6 Drugs Handel in drugs 421 684 602 565 551 678 667 869 814 1.033

4 Vreemdelingen-
wetgeving Toegang tot het grondgebied 969 620 849 820 816 810 925 1.118 1.045 1.020

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden  
en gevoelens

Schending van de eer - 
Beledigingen (wanbedrijven) 114 760 931 984 993 928 925 1.039 988 1.007

2 Beschadigen van 
eigendom Graffiti 13 530 6 28 1.103 965 876 895 963 861

15 Misdr. tegen gezag 
van de overheid

Ongewapende 
weerspannigheid 952 925 1.165 1.143 1.152 1.092 926 935 800 809

8 Bedrog Heling 949 832 762 867 821 781 767 860 849 796

2 Beschadigen  
van eigendom

Vandalisme op  
roerende goederen 
(uitgezonderd voertuigen)

983 1.958 1.760 1.784 1.618 1.480 1.276 1.039 933 737

8 Bedrog Internetfraude . 4 51 319 370 437 390 347 754 715

1 Diefstal en afpersing Afpersing 296 390 411 446 486 553 659 773 793 680
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14 Wapens en 
springstoffen

Illegale dracht/vervoer -  
Blank wapen 1 8 557 831 785 842 667 648

14 Wapens en 
springstoffen Illegaal bezit - Blank wapen 7 307 583 563 625 538 585

15 Misdr. tegen gezag 
van de overheid Smaad 1.157 914 996 1.029 1.010 934 795 744 619 571

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Nachtlawaai 160 182 163 143 142 188 195 140 237 550

18 Misdr. tegen de 
familie 

Weigering recht op  
persoonlijk contact 810 775 869 844 608 638 590 627 488 547

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Schriftelijke bedreigingen 224 289 296 360 376 491 484 526 580 530

21 Volksgezondheid Rookverbod 101 424 103 94 42 49 40 129 312 521

22 Handelspraktijken
Handelspraktijken 
(marktpraktijken, consument, 
handelsregister, ...)

410 400 288 484 339 245 410 396 497 476

25 Werk

Sluikwerk, zwartwerk, illegale 
arbeid, niet-aangegeven  
arbeid (met toevoeging  
Sociaal strafwetboek)

209 448 488 567 611 516 450 489 521 460

2 Beschadigen  
van eigendom Opzettelijke brandstichting 1.378 848 793 706 630 704 572 544 497 452

16 Zedenmisdrijf Verkrachting 347 371 412 451 441 402 442 478 462 435

8 Bedrog Bedrieglijke verberging 6.020 5.430 1.013 580 452 341 338 481 355 389

14 Wapens en 
springstoffen Illegaal bezit - Vuurwapen 5 4 11 15 203 355 520 455 353 375

24
Misdr. tegen het 
juridisch statuut  
van het kind

Niet afgeven van kinderen 211 139 147 168 360 367 337 361 416 367

2 Beschadigen  
van eigendom Onopzettelijke brandstichting 415 461 473 424 399 446 363 382 375 364

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Namaking 161 159 231 207 205 136 187 225 351 320

6 Drugs In- en uitvoer van drugs 434 347 380 368 592 429 288 308 287 311

23 Identiteitskaart Niet in het bezit van 
identiteitskaart 421 801 602 525 456 303 242 258 257 301

6 Drugs Gebruik van drugs 2.368 1.166 1.039 1.005 980 1.088 229 189 172 291

16 Zedenmisdrijf Aanzetten tot ontucht 
(slachtoffer) 331 331 214 222 176 242 284 278 224 283

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Schending van de eer -  
Laster en eerroof 245 249 296 279 260 251 272 278 278 276

17 Jeugdbescherming Wet op de leerplicht 520 355 613 642 532 558 388 335 296 273

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Uitgifte van valse munt 270 183 138 254 209 186 407 137 204 255

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Vereniging van misdadigers 192 211 182 225 192 179 205 195 221 241

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Persoonlijke levenssfeer 
- Woonstschennis door 
particulier

262 290 282 282 293 270 253 286 248 237

16 Zedenmisdrijf Aanranding eerbaarheid 
zonder geweld/bedreiging 139 159 178 211 223 197 223 239 221 214

27 Misdr. tegen de 
persoonlijke vrijheid

Vrijheidsberoving door 
particulier 115 159 167 170 189 183 222 243 211 199

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit 

Onopzet. misdr. tg.  
lichamelijke integriteit 425 310 219 228 254 218 223 207 219 198

25 Werk Ambulante handel 99 136 134 128 131 179 218 203 250 193

19 Bescherming 
personen

Discriminatie -  
Racisme en xenofobie 229 261 368 347 290 258 194 229 255 190
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16 Zedenmisdrijf Aanranding eerbaarheid  
met geweld/bedreiging 193 198 174 194 194 224 187 215 181 185

26 Economische 
wetgeving Vennootschappen 11 32 68 28 73 88 92 85 124 179

12 Informaticacrimina-
liteit Hacking  32 50 57 61 81 80 102 172 175

16 Zedenmisdrijf Handelingen (exhibitionisme) 119 97 128 113 113 87 130 153 154 167

18 Misdr. tegen  
de familie Niet betaling onderhoudsgeld 401 432 365 293 252 210 179 163 157 160

8 Bedrog Witwassen 35 157 159 145 164 129 129 142 176 143

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Valse munt (behalve uitgifte) 230 89 78 105 99 93 87 52 100 134

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw

Aanmatiging  
(behalve van naam) 335 280 108 132 192 408 338 209 165 130

23 Identiteitskaart Identiteitskaart -  
Andere dan niet in bezit 202 637 533 400 359 304 229 224 205 130

8 Bedrog Flessentrekkerij - Brandstof / 
smeerolie 368 361 387 422 376 276 302 244 199 129

16 Zedenmisdrijf Uitbuiting van iemands 
ontucht 186 207 140 110 95 111 147 130 127 122

20 Sociaal strafwetboek Belaging op het werk      2 1 29 132 115

21 Volksgezondheid Voedingswaren 23 27 40 19 18 16 30 40 86 114

27 Misdr. tegen de 
persoonlijke vrijheid

Ontvoering van minderjarige  
of kwetsbaar persoon 64 115 114 111 104 112 103 151 136 111

8 Bedrog Flessentrekkerij - Dranken  
en spijzen 57 79 67 80 92 105 107 66 103 106

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid

Niet-naleving elektronisch 
toezicht        0 59 106

4 Vreemdelingenwet-
geving Schijnhuwelijk 3 55 120 287 270 310 262 180 142 102

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid

Ontvluchting van gevangenen 
(uitgez. elektronisch toezicht) 60 53 70 71 85 147 198 163 126 102

6 Drugs Fabricatie van drugs 8 23 14 23 46 39 53 54 66 98

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit Poging tot doodslag 41 109 97 87 84 92 79 95 94 95

28 Milieu Afval: opslag en sluikstorten 327 434 278 297 194 184 103 137 166 94

12 Informatica-
criminaliteit Sabotage  1  6 6 7 7 17 207 92

4 Vreemdelingen-
wetgeving Hulp bij illegaal verblijf 1 40 54 78 77 85 91 114 119 91

2 Beschadigen  
van eigendom

Vernieling, onbruikbaarmaking, 
beschadiging 963 387 320 282 231 258 209 162 122 88

8 Bedrog Misdr. ivm de staat  
van faillissement 26 123 204 237 131 115 118 141 92 84

14 Wapens en 
springstoffen

Illegale dracht/vervoer - 
Vuurwapen   2  70 128 114 99 99 80

28 Milieu Dierenwelzijn 115 83 100 100 112 56 80 59 79 78

20 Sociaal strafwetboek Misdr. tegen de openbare 
trouw  2   1 2 6 32 63 72

26 Economische 
wetgeving Mededinging    3 1 2 2 53 142 72

8 Bedrog Bedrieglijke vernietiging 660 518 348 295 229 221 127 76 60 71
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19 Bescherming 
personen Bescherming privéleven 167 53 54 75 74 65 55 71 48 71

8 Bedrog Misbruik van zwakheden 59 33 30 31 22 18 15 20 27 68

26 Economische 
wetgeving

Namaak van intellectuele 
eigendomsrechten      35 39 61 129 67

12 Informatica-
criminaliteit Valsheid in informatica  62 161 82 112 90 73 80 76 65

31 Mensenhandel Mensenhandel - seksuele 
uitbuiting 1 4 4 33 24 33 47 44 41 65

14 Wapens en 
springstoffen

Illegaal bezit - Munitie, 
onderdelen en toebehoren    1 19 46 48 51 50 64

32
Onwettige uitoefening 
van het openbaar 
gezag

Onwettige uitoefening  
van gezag 90 67 71 76 90 58 58 62 64 64

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Vervalsing 60 54 66 65 60 55 81 67 77 63

15 Misdr. tegen gezag 
van de overheid

Geweld tegen 
overheidspersonen 57 96 108 114 100 105 76 108 111 63

4 Vreemdelingen-
wetgeving

Niet dragen van reis- of 
identiteitsdocumenten   3 39 58 99 55 44 55 61

15 Misdr. tegen gezag 
van de overheid Gewapende weerspannigheid 78 93 89 93 118 110 109 126 82 60

19 Bescherming 
personen Bewakingscamera's      5 17 60 55 58

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Bedreigingen - Bommelding 37 31 25 23 43 32 42 62 56 57

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Schending van de eer - Andere 
dan beledigingen en eerroof 90 100 104 100 76 97 93 83 75 56

4 Vreemdelingenwet-
geving

Mensensmokkel en 
mensenhandel 198 348 239 105 114 132 83 88 74 54

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Criminele organisatie 7 54 53 30 28 34 55 58 51 54

29 Andere bijzondere 
wetten

Bijzondere wetten - Loterijen 
en kansspelen 26 15 18 16 23 17 17 39 65 50

18 Misdr. tegen de 
familie Familieverlating 147 99 70 56 47 37 35 30 43 47

33 Inbreuk Strafwetboek Inbreuk Strafwetboek 917 363 21 19 51 26 14 10 26 47

29 Andere bijzondere 
wetten

Bijzondere wetten - Preventie: 
brand, ontploffing, ongevallen 3 38 27 20 43 47 31 46 40 46

30 Bescherming van de 
openbare inkomsten 

Bedrog openbare inkomsten - 
Douane en accijnzen 15 37 27 60 34 12 11 22 45 45

8 Bedrog Flessentrekkerij - Huurrijtuig 60 42 45 45 49 74 52 48 56 43

8 Bedrog Misbruik van maatschappelijk 
vermogen 10 30 52 42 54 69 60 56 40 43

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Persoonlijke levenssfeer - 
Schending van het briefgeheim 28 38 28 63 39 57 35 43 49 38

16 Zedenmisdrijf Geschriften, afbeeldingen, 
voorwerpen 108 93 110 112 99 90 69 19 18 38

19 Bescherming 
personen Discriminatie - Homofobie     6 18 14 25 50 38

14 Wapens en 
springstoffen Illegale handel 19 29 25 15 37 21 37 36 29 36

29 Andere bijzondere 
wetten Bijzondere wetten - Vervoer 32 84 73 67 49 30 30 30 32 35

7 Misdr. tegen de 
openbare trouw Valsheid voor het gerecht 42 67 57 55 52 52 54 51 41 32

10
Misdr. tegen andere 
morele waarden en 
gevoelens

Schending van het 
beroepsgeheim 14 24 22 29 31 36 31 28 32 30
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16 Zedenmisdrijf Kinderpornografie  
(bezit, verspreiding) 19 49 47 44 73 41 24 57 33 30

9 Misdr. tegen de 
openbare veiligheid Bedreiging met een aanslag 45 65 359 113 127 57 40 36 25 29

30 Bescherming van de 
openbare inkomsten 

Bedrog openbare inkomsten - 
Verkeersbelasting       3 10 24 29

35 Private veiligheid Private veiligheid 88 19 27 14 25 28 29 37 45 28

28 Milieu Stedenbouw 32 200 124 53 41 25 35 32 19 27

34 Misdr. tegen de 
veiligheid van de staat Staatsveiligheid - Terrorisme 0 1 10 18 17 21 24 24 18 27

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit Voltooide doodslag 12 28 33 13 34 28 22 19 26 26

36 Huisjesmelkerij Huisjesmelkerij  34 50 30 30 20 33 37 47 26

8 Bedrog Bedrieglijk onvermogen 10 11 16 35 24 6 17 27 29 24

37 Voetbalwet 
(ticketverkoop) Voetbalwet (ticketverkoop) 37 42 45 59 27 26 28 72 28 23

38 Hormonen en doping Hormonen en doping 3  3 2 8 7 6 3 9 23

4 Vreemdelingen-
wetgeving Verwijdering 11 27 14 34 53 53 8 20 20 20

31 Mensenhandel Mensenhandel - economische 
uitbuiting  1 14 51 36 35 21 20 21 20

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit Poging tot moord 40 26 22 14 16 15 21 29 22 19

8 Bedrog Bedriegerij 41 27 39 43 32 43 26 27 21 16

8 Bedrog Flessentrekkerij - Logies 31 23 21 18 33 13 13 21 23 15

14 Wapens en 
springstoffen Springstoffen 25 16 11 7 19 13 7 21 21 13

19 Bescherming 
personen Auteursrechten 75 25 18 54 55 54 28 27 41 11

39 Andere inbreuken 
Strafwetboek 

Andere inbreuken 
Strafwetboek   1 15 16 12 13 27 15 10

40 Militair strafrecht  
en militie Militair strafrecht en militie 1 10 5 21 10 4 12 14 15 10

3 Misdr. tegen de 
lichamelijke integriteit Voltooide moord 21 4 4 8 10 5 9 6 6 8

27 Misdr. tegen de 
persoonlijke vrijheid Gijzeling 18 14 21 5 12 11 9 11 8 8

14 Wapens en 
springstoffen

Illegale dracht/vervoer - 
Munitie, onderdelen en 
toebehoren

    8 8 12 12 13 7

8 Bedrog Ongedekte cheques 621 245 121 144 34 36 24 21 11 6

16 Zedenmisdrijf Aanzetten tot ontucht 
(reclame) 79 41 30 35 21 18 10 19 13 5

28 Milieu Geluidshinder 62 70 40 27 18 8 24 12 18 5

31 Mensenhandel Mensenhandel - Gedwongen 
misdaden of wanbedrijven  1 1 2 3  1 2  4

31 Mensenhandel Mensenhandel - Exploitatie  
van bedelarij 0 1 8 4 31 16 29 10 17 3

31 Mensenhandel Aanzetten tot bedelarij   11 17 12 14 3 12 3 2

31 Mensenhandel Mensenhandel - Productie 
kinderporno    5 1  2 1 1 1

31 Mensenhandel Mensenhandel - 
Organenhandel          1

14 Wapens en 
springstoffen

Illegale vervaardiging/
herstelling   0 1 6 3 5 2 6 0

42 Kieswetgeving Kieswetgeving 7 2 16 9  8   7  
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Elk jaar krijgt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
(BIVV) van de Federale Overheidsdienst Economie 
Algemene directie Statistiek een databank met betrekking 
tot de geregistreerde verkeersongevallen met lichamelijk 
letsel op het Belgische grondgebied. Op basis van deze 
gegevens kan het BIVV een statistische analyse uitvoeren 
van de ongevallen met lichamelijk letsel1 voor België in 
zijn geheel en voor de drie gewesten afzonderlijk.

Het vorige statistische rapport over de verkeersongevallen 
geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in  
de loop van het jaar 2010, was een bijzondere editie. 
Immers, behalve de traditionele analyse op korte termijn 
(voor het jaar 2010), bevatte het ook een analyse op 
langere termijn betreffende de evolutie tijdens het 
afgelopen decennium2. Deze dubbele opzet kaderde in 
de nationale en gewestelijke doelstellingen op het vlak 
van verkeersveiligheid vastgelegd in het begin van de 
jaren 2000: in 2010 mochten er op de Brusselse wegen 
niet meer dan 22 doden vallen (gewestelijke doelstelling) 
en het aantal zwaargewonden moest lager zijn dan 100 
(gewestelijke doelstelling). Helaas werd geen enkele van 
deze doelstellingen bereikt. In het vorige rapport werden 
dus de positieve en negatieve ontwikkelingen belicht  
van de fenomenen waarop de ongevallenstatistieken 
betreffende het eerste decennium waren gericht, om 
inzicht te verwerven in de oorzaken ervan. Het bevatte 
ook verschillende actiepistes om de nieuwe doelstellingen 
vastgelegd voor het jaar 2020, te bereiken. Het gewestelijke 
Actieplan 2011-2020 houdt als nieuwe doelstelling een 
halvering van het aantal slachtoffers tegen 2020 in, 
namelijk hoogstens 12 doden binnen 30 dagen en 68 
zwaargewonden3.

Om gevolg te geven aan de stand van zaken 2010 en 
gezien het belang van de opstelling van statistieken ter 
zake, heeft het Brussels Observatorium voor Preventie 
en Veiligheid er in samenwerking met het BIVV voor 
geopteerd om een selectie van de voornaamste en meest 
betekenisvol geachte tabellen te actualiseren, waarbij de 
vroegere structuur wordt gevolgd. Het referentiejaar is 
2012, het laatste jaar waarvoor alle gevraagde gegevens 
beschikbaar waren bij de opstelling van deze analyse. 
Deze gegevens zijn bedoeld om de belangrijkste tendensen 
in de evolutie van de statistieken betreffende verkeers-
veiligheid te beschrijven. 

We vermelden de redenen waarom de stedelijke 
kenmerken van het Gewest (beperkt grondgebied met 
een oppervlakte van 161 km2, dicht wegennet en druk 
verkeer, grote verscheidenheid aan weggebruikers, relatief 
lage rijsnelheden, enzovoort) de ongevallenstatistieken 
beïnvloeden en een specifieke benadering vergen op  
het vlak van verkeersveiligheid.

Enerzijds ontvangt het BIVV dus gegevens betreffende 
ongevallen van de FOD Economie, anderzijds ontwikkelde 
het ook eigen informatiebronnen, onder meer door 
regelmatig metingen uit te voeren met betrekking tot het 
gedrag van de weggebruikers op het vlak van snelheid, 
dragen van veiligheidsgordel, rijden onder invloed  
van alcohol, en gebruik van beveiligingssystemen voor 
kinderen. De voornaamste gewestelijke resultaten van 
deze aanvullende bron worden gepresenteerd in het 
tweede deel van dit rapport. Ze geven inzicht in de 
evoluties op het vlak van verkeersveiligheid en maken 
het mogelijk om de punten te identificeren die bijzondere 
aandacht vergen in de komende jaren.

1: Verkeersongevallen met uitsluitend materiële schade komen hier niet aan bod.
2:  FOCANT N., 2012, “Gewestelijke analyse van de verkeersongevallen. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010”, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid – 

Kenniscentrum Verkeersveiligheid, Brussel.
3: GODB – Mobiel Brussel, 2010, “Verkeersveiligheid. Actieplannen 2011-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, p. 8.

1. INLEIDING
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In 2012 werden bijna 3.180 ongevallen met lichamelijk 
letsel geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest. Die ongevallen maakten 4.762 slachtoffers, wat  

over eenstemt met 13 slachtoffers per dag, zoals in 2010.  
37 van hen (0,8 %) stierven aan de gevolgen van het 
ongeval (Tabel 1). 

2. ONGEVALLENSTATISTIEKEN

TABEL 1:  
De resultaten in een oogopslag

Slachtoffers (gewogen cijfers) Evolutie van overlijdens binnen  
30 dagen 20082012

Overlijdens 
binnen  

30 dagen
Gewonden Totaal Absolute cijfers Percentage

Gewesten

Vlaams Gewest 381 36.372 36.753 -114 -23,0 %

Waals Gewest 349 16.610 16.959 -65 -15,7 %

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 37 4.725 4.762 +2 +5,7 %

België 767 57.707 58.474 -177 -18,8 %

Totaal

Per miljoen inwoners 32 4.149 4.181 -637 -13,2 %

Per miljard afgelegde reizigerskilometers 6 820 827 -73,5 -8,2 %

Periode van de week

Overdag tijdens de week 25 3.251 3.276 -77 -2,3 %

's Nachts tijdens de week 2 292 294 -54 -15,4 %

Overdag tijdens het weekend 6 772 778 -113 -12,6 %

's Nachts tijdens het weekend 4 411 415 -46 -10,0 %

Plaats

Autoweg 0 32 32 -34 -51,5 %

Binnen de agglomeratie 32 4.380 4.412 -511 -10,4 %

Buiten de agglomeratie 0 85 85 +34 +67,1 %

Onbekend 5 228 233 +222  

Snelheid

30 km/u of minder 1 186 187 +113 +150,7 %

31 tot 50 km/u 29 4.363 4.392 -399 -8,3 %

51 tot 70 km/u 2 112 114 -6 -5,0 %

71 tot 90 km/u 0 23 23 +9 +60,2 %

Meer dan 90 km/u 0 41 41 +1 +2,5 %

Onbekend 5 5 -7 -58,3 %

Type van kruispunt

Buiten kruispunt 11 2.065 2.076 -548 -20,9 %

Op kruispunt 25 2.535 2.560 +329 +14,7 %

Op rondpunt 1 125 126 -71 -36,0 %

Geslacht

Man 23 2.815 2.838 -136 -4,6 %

Vrouw 14 1.824 1.838 -165 -8,2 %

Onbekend 0 87 87 +11 +14,5 %
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Leeftijd   

Jonger dan 18 jaar 2 610 612 -93 -13,2 %

18-24 jaar 5 778 783 -137 -14,9 %

25-34 jaar 5 1.186 1.191 -107 -8,2 %

35-44 jaar 5 882 887 +6 +0,7 %

45-54 jaar 3 618 621 +51 +9,0 %

55-64 jaar 3 336 339 +1 +0,4 %

65 jaar en ouder 14 286 300 -18 -5,6 %

Onbekend 0 29 29  

Vervoerswijze    

Voetgangers 19 1.112 1.131 +73 +6,9 %

Fietsers 0 419 419 +105 +33,6 %

Bromfietsers 0 213 213 +53 +33,3 %

Motorrijders 3 633 636 +129 +25,4 %

Autobestuurders 8 2.058 2.066 -616 -23,0 %

Bestelwagenbestuurders 1 84 85 +25 +42,4 %

Vrachtwagenchauffeurs 0 20 20 +1 +4,6 %

Autobus- en autocarchauffeurs 0 108 108 +10 +10,1 %

Anderen 1 57 58 -52 -47,3 %

Onbekend 5 18 23 -17 -43,3 %

Geen enkele 0 4 4 0  

Type van ongeval    

Onder bestuurders 6 2.933 2.939 -261 -8,2 %

Met een voetganger 19 1.122 1.141 +79 +7,5 %

Een enkele gebruiker 7 481 488 -116 -19,2 %

Onbekend 5 189 194 +8 +4,2 %

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

2.1. Evolutie van het aantal ongevallen met licha-
melijk letsel en van het aantal slachtoffers

2.1.1. Evolutie van overlijdens  
binnen 30 dagen 

Vergelijking van verkeersveiligheid in verschillende  
admi nistratieve entiteiten vergt gebruik van een gemeen-
schappelijke eenheid. Er werd voor geopteerd om in 
eerste instantie het aantal overlijdens binnen 30 dagen 
per miljoen inwoners in elk van de drie gewesten te 
registreren. Deze indicator is licht beknot in het geval van 
Brussel. Immers, dagelijks circuleert daarin een groot 
aantal personen dat niet in het Gewest woont (pendelaars, 
scholieren, studenten, toeristen, enzovoort). 

Desondanks telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
omwille van zijn specifieke kenmerken van oudsher 
minder overlijdens binnen 30 dagen (ter plaatse 
gestorven of dodelijk gewond) in vergelijking met de 
andere twee gewesten van het land. Daaruit resulteert 
een sterke weerslag van onzekere schommelingen 
(één enkel ongeval met meerdere slachtoffers kan 
immers het aantal overlijdens binnen 30 dagen met 10 
of 20 % doen stijgen) en een heel variabele evolutie  
van het aantal doden in de loop der jaren.

Slachtoffers (gewogen cijfers) Evolutie van overlijdens binnen  
30 dagen 20082012

Overlijdens 
binnen  

30 dagen
Gewonden Totaal Absolute cijfers Percentage
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Uit deze grillige evolutie blijkt toch dat het aantal 
overlijdens binnen de 30 dagen is gedaald ten opzichte 
van het overeenkomstige aantal in het begin van de 
jaren ‘90: toen vielen er ongeveer 70 doden per jaar, nu 
ongeveer 30 (Figuur 1). Deze daling lijkt echter in het 
begin van de jaren 2000 te zijn geconcentreerd, want 
het aantal overlijdens binnen 30 dagen is relatief stabiel 
sinds 2003 en neemt toe in 2012 (37 doden tegenover 
25 in 2011 en 31 in 2010).

Dat is helaas niet de doelstelling vastgelegd tijdens de 
Brusselse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 
2003, namelijk een maximum van 22 overlijdens binnen 30 
dagen in 2010. In het kader van de nieuwe doelstellingen 
vastgelegd op nationaal en gewestelijk niveau wordt een 
maximum van 23 doden in 2015 en 16 in 2020 beoogd 
volgens de federale Staten-Generaal van 2011, en een 
maximum van 12 doden in 2020 volgens het Gewestelijk 
Actieplan 2011-2020. Hoewel deze doelstellingen niet 
irrealistisch lijken, vergen het huidige geringe aantal doden 
en zijn sterke veranderlijkheid constante inspanningen 
om nieuwe vorderingen te boeken.

De tweede indicator, beter afgestemd op de specifieke 
kenmerken van Brussel, maakt het mogelijk om verkeers-
onveiligheid te relativeren op basis van verkeersdrukte. 
Hij vertegenwoordigt het aantal overlijdens binnen 30 dagen 
per miljard afgelegde reizigers-kilometers (Figuur 2). 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende gedurende 
vele jaren een heel wat lager overlijdensrisico dan de 
andere twee Gewesten. In elk van de jongste vijf jaar is het 
verschil tussen de gewesten echter volledig gereduceerd. 
Terwijl in de rest van het land en in Europa een daling 
plaatsvindt, oversteeg het overlijdensrisico in het Brussels 
Gewest in 2012 voor de eerste keer dat in alle andere 
Gewesten: 6,4 doden per miljard afgelegde kilometers  
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tegenover 4,4 in 
Vlaanderen en 5,9 in Wallonië.

2.1.2. Evolutie van de ernst 
van de ongevallen

De ernst van de ongevallen stemt overeen met het aantal 
overlijdens binnen 30 dagen per 1.000 geregistreerde 
ongevallen met lichamelijk letsel. Deze indicator plaatst 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bovenaan in het 
klassement, met een ernst van ongevallen die twee keer 
geringer is dan die in Vlaanderen en drie keer geringer 
dan die in Wallonië. Het stedelijke karakter van Brussel is 
ook hiervoor de voornaamste reden: vele korte stukken, 
een groot aantal kruis- en rondpunten, relatief lage 
maximumsnelheden, een consequent aantal flankon-
gevallen, enzovoort. Dat alles verkleint het risico dat een 
ongeval een overlijden veroorzaakt. In vergelijking met 
de situatie in de andere Gewesten, worden in Brussel 
meer weggebruikers die bij een ongeval met lichamelijk 
letsel zijn betrokken, gewond in plaats van gedood. 

Voor 2012 geeft de maatstaf van 11,4 doden per 1.000 
ongevallen de ernst van de ongevallen in Brussel weer 
(9,8 in 2010). Na de afname tussen 2004 en 2006 is de 
ernst van de ongevallen niet geëvolueerd voorafgaand 
aan de geregistreerde toename in 2012 (Figuur 3). De 
afname geboekt door Vlaanderen en Wallonië is een 
beetje kleiner, maar constanter in de tijd. Het relatieve 
klassement van de Gewesten op basis van de ernst van 
de ongevallen is in de loop der jaren echter niet gewijzigd.

Vermits de toegestane snelheden binnen en buiten de 
agglomeratie vaak lager zijn in Brussel (en Vlaanderen) 
dan in Wallonië, zouden de gerealiseerde snelheden een 
waarschijnlijke oorzaak kunnen zijn van de vastgestelde 
consequente verschillen in ernst tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Ook verschillen op 
het vlak van infrastructuur en gedrag zouden een deel 
van de verklaring kunnen geven, alsook de bewezen 
verschillen inzake gebruikte vervoerswijze (zo bijvoorbeeld 
komen ongevallen waarbij een motorfiets, uiterst levens-
gevaarlijk bij grote snelheid, is betrokken, meer voor in 
Wallonië dan in Vlaanderen). Ook mogen mogelijke 
verschillen in de kwaliteit van de registratie van minder 
ernstige ongevallen niet worden uitgesloten: geringe 
registratie van ongevallen met lichamelijk letsel die 
slechts lichte verwondingen veroorzaken, zou immers  
de indruk kunnen geven dat dodelijke ongevallen een 
grotere plaats innemen in het totale aantal ongevallen 
met lichamelijk letsel dat in Wallonië gebeurt.
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FIGUUR 1:
Evolutie van het aantal overlijdens binnen 30 dagen per miljoen inwoners

FIGUUR 2:
Evolutie van het aantal overlijdens binnen 30 dagen per miljard afgelegde reizigerskilometers

FIGUUR 3:
Evolutie van de ernst van de ongevallen naargelang het gewest
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2.1.3. Evolutie van het aantal  
gewonden

Na de mooie daling in het begin van de jaren ‘90, bleef 
het aantal gewonden relatief stabiel tot op het einde  
van het decennium. Als de storingen verbonden aan de 
politiehervorming buiten beschouwing worden gelaten, 
lijkt het tussen 2000 en 2004 te zijn gedaald, alvorens 
opnieuw sterk te stijgen en sinds vijf jaar te stabiliseren 
rond 4.000 gevallen (Figuur 4).

In het besef dat het moeilijk is om een reeds relatief 
laag aantal overlijdens binnen 30 dagen nog verder te 
reduceren, legde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zich ook meermaals doelstellingen in termen van 
zwaargewonden op. Tot nu toe was het echter moeilijk 
om die te bereiken.

2.1.4. Evolutie van het aantal  
ongevallen met lichamelijk letsel

Figuur 5 maakt het mogelijk om tendensen in de evolutie 
van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in de drie 
Gewesten te vergelijken zonder dat de analyse wordt 

beïnvloed door de absolute waarden (in 2012 gebeurden 
er dubbel zo veel ongevallen in Vlaanderen als in Wallonië 
en drie keer meer in Wallonië dan in Brussel). Daarvoor 
wordt de techniek van “basis 100” gehanteerd: als alle 
gewesten 100 ongevallen hadden geregistreerd in 1991, 
hoeveel zouden ze er elk dan tellen in 2012 gegeven hun 
respectievelijke evolutie?

Deze grafiek belicht een heel specifieke evolutie van het 
aantal ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
terwijl de Waalse en Vlaamse gewesten een constante 
daling van het aantal ongevallen kennen, vindt in Brussel 
een sterke stijging plaats, waarbij het betreffende aantal 
er in 2006 dat in de andere gewesten overstijgt.

2.1.5. Voornaamste indicatoren 
op basis van ongewogen cijfers

Hier worden de gegevens ongewogen met de bevolking 
in het Brussels Gewest weergegeven (Tabel 2). Weging 
werd pas (geleidelijk) ingevoerd vanaf 2001. Het vervolg 
van de analyse met betrekking tot de recente jaren steunt 
uitsluitend op gewogen gegevens, wat de vastgestelde 
verschillen met de hier gepresenteerde cijfers verklaart.

FIGUUR 4:
Evolutie van het aantal gewonden in het BHG
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FIGUUR 5:
Evolutie van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in de drie gewesten (1991 = basis 100)
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TABEL 2:  
Voornaamste indicatoren op basis van ongewogen cijfers

Overlijdens binnen  
30 dagen

Gewonden Totaal aantal 
slachtoffers

Ongevallen met 
lichamelijk letsel

Ernst

1991 66 4.862 4.928 3.701 17,8

1992 44 4.403 4.447 3.316 13,3

1993 40 4.149 4.189 3.197 12,5

1994 38 3.512 3.550 2.706 14,0

1995 45 3.550 3.595 2.762 16,3

1996 31 3.774 3.805 2.959 10,5

1997 40 3.555 3.595 2.750 14,5

1998 38 3.831 3.869 2.957 12,9

1999 50 3.972 4.022 3.063 16,3

2000 44 3.577 3.621 2.707 16,3

2001 37 2.945 2.982 2.231 16,6

2002 37 1.973 2.010 1.554 23,8

2003 30 2.369 2.399 1.887 15,9

2004 37 2.806 2.843 2.267 16,3

2005 28 3.041 3.069 2.404 11,6

2006 26 3.488 3.514 2.766 9,4

2007 31 3.777 3.808 3.031 10,2

2008 35 3.929 3.964 3.133 11,2

2009 30 3.739 3.769 3.058 9,8

2010 31 3.961 3.992 3.180 9,7

2011 25 4.005 4.030 3.306 7,6

2012 37 3.980 4.017 3.272 11,3

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 
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2.2.1. Ongevallen volgens maand

Figuur 6 bevat, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel 
over de 12 maanden van het jaar 2012, vergeleken met 
die voor de periode 2002-2012. Het Gewest kende in 
2012 een relatief groot aandeel aan ongevallen in 
augustus, zonder toename in september bij de start van 
het nieuwe schooljaar.

Drie bijzonderheden vallen op voor het jaar 2012. Ten 
eerste bemerken we de daling van mei tot juni. Gewoonlijk 
echter gebeuren er relatief weinig ongevallen in het begin 
van het jaar, maar stijgt hun aantal geleidelijk tot in juni, 
traditioneel een recordmaand op het vlak van ongevallen. 
Ten tweede, vertoont het jaar 2012 een stijging vanaf 
augustus, met een piek in oktober. De traditionele tendens 
kenmerkt zich echter door een daling tijdens de grote 
vakantie en een piek in september. Ten slotte kennen de 
wintermaanden januari en december 2012 de sterkste 
stijgingen in vergelijking met het gemiddelde 2002-2012. 
 
Buiten deze bijzonderheden in 2012, voor en na de grote 
vakantie en de eindejaarsvakantie, volgt de spreiding  
van de ongevallen in het algemeen dezelfde tendens in 
de loop der jaren (tendens die overigens identiek is in  
de verschillende gewesten van het land).

2.2.2. Ongevallen volgens  
het moment van de week

De spreiding van de geregistreerde ongevallen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de week toont, 
zoals verwacht, een heel groot aantal ongevallen tijdens 
de ochtendlijke en avondlijke spitsuren op weekdagen. 
Tijdens het weekend daarentegen is er niet echt een piek, 
maar eerder een gering aantal ongevallen tussen 11.00 

en 18.00 u. De spreiding van de ongevallen over de uren 
hangt dus sterk samen met die van het verkeer, zoals in 
de andere gewesten (Figuur 7). 

Toch verschilt de spreiding van de in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest geregistreerde ongevallen op 
bepaalde punten van die van de ongevallen elders in 
België. Op weekdagen zijn de verschillen tamelijk 
toevallig. We stellen echter vooral op maandag, dinsdag 
en vrijdag een grotere spreiding vast op het einde  
van de voormiddag of ‘s middags dan buiten Brussel. 
Het Brussels Gewest kenmerkt zich duidelijk door een  
groter aandeel van nachtelijke ongevallen op weekdagen 
(Figuur 8). Evenzo vindt de stijging van het aantal 
ongevallen tijdens voormiddagen in het weekend in 
Brussel later plaats, zonder dat ook de terugval in de tijd 
wordt verschoven. Het resultaat daarvan is een ietwat 
kleiner aantal weekendongevallen overdag in Brussel 
dan elders (16 % van de ongevallen gebeurt in Brussel, 
tegenover 20 % in Vlaanderen en 21 % in Wallonië).

Vanuit het oogpunt van ernst, toont het criterium van 
aantal doden aan dat de meeste doden in het Brussels 
Gewest (zoals elders) op weekdagen vallen. Om de ernst 
van de ongevallen te evalueren, wordt via deze indicator  
in Tabel 3 het aantal doden binnen 30 dagen per 1.000 
ongevallen weergegeven.

Sinds jaren zijn de nachtelijke ongevallen (naargelang het 
geval tijdens de week of in het weekend) de ernstigste4. 
De cijfers van 2012 inzake Brussel tonen aan dat de 
meerderheid van de zwaarste ongevallen tijdens het 
weekend gebeurt. De zwaarste ongevallen gebeuren ‘s 
nachts, de minst zware tijdens de week – vooral ‘s nachts. 
Deze omkering van tendensen tijdens de week wordt 
vooral veroorzaakt door een bijzonder groot aantal 
overlijdens binnen 30 dagen op weekdagen in de loop 
van dat jaar. 

2.2. Ongevallen volgens tijdstip

TABEL 3:  
Ongevallen met lichamelijk letsel volgens de periode van de week in het BHG – 2012

Periode van de week Overlijdens binnen  
30 dagen Gewonden Ongevallen met 

lichamelijk letsel Ernst

Overdag tijdens de week 25 3.251 2.742 9,1

's Nachts tijdens de week 2 292 232 8,6

Overdag tijdens het 
weekend 6 772 610 9,8

's Nachts tijdens het 
weekend 4 411 299 13,4

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

4: FOCANT N., 2012, Op. Cit., p. 27.
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FIGUUR 6:
Spreiding over de maanden van ongevallen met lichamelijk letsel in het BHG (2012)

FIGUUR 7:
Spreiding over de maanden van ongevallen met lichamelijk letsel in het BHG (2012)

FIGUUR 8:
Spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel volgens vier perioden tijdens de week (nacht/dag, week/WE) – 2012
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2.2.3. Ongevallen volgens datum  
en tijdstip

De volledige datum van de verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel (tijdstip, dag en maand) kan worden 
benut om een algemeen beeld te krijgen van de spreiding 
van de ongevallen over het burgerlijke jaar. De oefening 
werd gemaakt voor de ongevallen tijdens 2012 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De horizontale as stemt 
overeen met de opeenvolging van dagen in de loop van 
het jaar (van 1 januari tot 31 december), de verticale met 
het tijdsverloop (per uur) gedurende een dag (Figuur 9).

Figuur 9 toont het seizoensgebonden karakter (minder 
ongevallen in de winter) en de specifieke tijdstippen van 
de ongevallen (veel ongevallen op spitsuren), maar reikt 
verder dan de voorgaande figuren doordat ze het 
mogelijk maakt om nauwkeurige periodes met een groot 
aantal ongevallen te identificeren. Het gaat vooral om de 
periode van midden april tot eind juni tussen 15 u en 18 
u, eind augustus en begin september tussen 14 u en 17 u, 
en oktober tussen 11 u en 17 u. De aanleiding tot deze 
“zwarte periodes” moet zeker worden gezocht bij de 

verkeersdrukte: bij mooi weer maken waarschijnlijk nog 
meer mensen gebruik van de weg, wat vooral gevolgen 
heeft op spitsuren. De tweede zwarte periode, september-
oktober, lijkt slechts het vervolg te zijn van die in juni (na 
een sterke afname van het verkeer tijdens de vakantie). 
Ten slotte bemerken we een kleine concentratie aan 
ongevallen tussen eind november en begin december 
van 16 u tot 18 u.

2.2.4. Ongevallen naargelang  
weersomstandigheden

In alle gewesten gebeuren de meeste ongevallen in 
normale weersomstandigheden, vooral omdat dat soort 
van weer het meest voorkomt. In Brussel en Wallonië 
gebeuren ongevallen met lichamelijk letsel vaker bij 
regen dan in Vlaanderen. Ofwel regent het minder vaak 
in Vlaanderen, ofwel veroorzaakt de regen er minder 
vaak een ongeval met lichamelijk letsel dan elders. In 
Wallonië wordt ook een groot aandeel aan ongevallen 
tijdens sneeuwval geregistreerd, zeer zeker omdat het 
daar vaker sneeuwt dan in de andere gewesten (Tabel 4).

FIGUUR 9:
Spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel in het BHG volgens datum en tijdstip – 2012

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV
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TABEL 4:  
Spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel volgens de weersomstandigheden – 2012

Atmosferische 
omstandigheden Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest

Normaal 2.950 75,8 % 22.738 81,0 % 8.150 66,3 %

Regen 587 15,1 % 2.751 9,8 % 1.571 12,8 %

Mist 1 0,0 % 106 0,4 % 57 0,5 %

Krachtige wind, windstoten 9 0,2 % 58 0,2 % 64 0,5 %

Sneeuwval 19 0,5 % 131 0,5 % 144 1,2 %

Hagel 1 0,0 % 21 0,1 % 11 0,1 %

Andere (dichte rook) 10 0,2 % 145 0,5 % 59 0,5 %

Onbekend 312 8,0 % 2.119 7,5 % 2.239 18,2 %

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

TABEL 5:  
Kerncijfers met betrekking tot de ongevallen met lichamelijk letsel volgens wegtype in het BHG – 2012

Overlijdens binnen 
30 dagen Gewonden Ongevallen met 

lichamelijk letsel Ernst

Op de snelweg 0 32 27 0,0

Binnen de agglomeratie 32 4.380 3.597 8,9

Buiten de agglomeratie 0 85 61 0,0

Onbekend 5 228 196 25,5

Totaal 37 4.725 3.882 9,5

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

2.3.1. Ongevallen binnen de  
bebouwde kom, buiten de  
bebouwde kom en op de snelweg
Een ongevallenstudie in de verschillende verkeersruimten 
(binnen of buiten de bebouwde kom en op de snelweg), 
zoals die in de andere gewestelijke statistische rapporten 
gebeurt, wordt in Brussel ingewikkeld gemaakt door de 
specifieke structuur van het Gewest: het grootste gedeelte 
van het grondgebied bevindt zich immers binnen de 
bebouwde kom, en er is slechts 11 kilometer aan snelwegen 
(zijnde 0,6 % van het Brusselse wegennet). Het is dus niet 
verwonderlijk dat 92,7 % van de in Brussel geregistreerde 

ongevallen met lichamelijk letsel binnen de bebouwde 
kom gebeurt, slechts 0,7 % op de snelweg en 1,6 % buiten 
de bebouwde kom.

De ernst van de ongevallen in België is groter naarmate er 
sneller wordt gereden: op de snelweg leidt meer dan een 
ongeval met lichamelijk letsel op drie tot een overlijden  
of zwaargewonde. Deze indicator bedraagt iets minder dan 
een ongeval op vier buiten de bebouwde kom en minder 
dan een ongeval op 15 binnen de bebouwde kom. In 
Brussel echter verklaren de schaarse aanwezigheid van 
snelwegen en de beperktheid van de categorie “buiten 
bebouwde kom“ de nul-cijfers in Tabel 5. 

2.3. Ongevallen volgens plaats,  
vervoermiddel en leeftijd
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FIGUUR 11:
Spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel  
binnen de agglomeratie volgens inrichting – 2012

FIGUUR 10:
Evolutie van de ernst van de ongevallen met lichamelijk 
letsel binnen de agglomeratie in de drie gewesten
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De ernst van de ongevallen binnen de agglomeratie 
varieert van gewest tot gewest. Sinds het begin van de 
jaren 2000 vertoont Wallonië een ernst die twee tot  
drie keer groter is dan die in Vlaanderen en Brussel, 
waar reeds lang een gelijkaardige ernst van ongevallen 
binnen de agglomeratie wordt vastgesteld. Toch daalt 
de ernst van de ongevallen in het Waals Gewest sinds 
het begin van de jaren 2000, terwijl hij in de andere  
twee gewesten lijkt te stabiliseren sinds 2003. In  
2012 bedraagt de ernst van de ongevallen binnen de 
agglomeratie 10,6 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
8,2 in het Vlaams Gewest en 14,9 in het Waals Gewest. 
Dit verschil in ernst naargelang het Gewest neemt af. In 
2010 bedroeg de ernst 7,9 in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 6,9 in het Vlaams Gewest en 17,0 in het Waals 
Gewest. De ernst van de ongevallen blijft echter groot 
(Figuur 10). 

2.3.2. Ongevallen op een kruis of 
rondpunt, of buiten kruispunten 
(binnen de bebouwde kom)
Het extreem dichte Brusselse wegennet bevat tal van 
kruispunten, die potentiële bronnen van problemen  
zijn. Om te vermijden dat deze specifieke structuur de 
vergelijking van het ongevallenpatroon volgens kruispunt-
type tussen gewesten vertekent, is het vervolg van de 
analyse uitsluitend gebaseerd op ongevallen binnen de 
bebouwde kom.

Er blijkt sterke overeenkomst te bestaan tussen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest: 
ongeveer 55 % van de ongevallen met lichamelijk letsel 
binnen de agglomeratie gebeurde op rechte gedeelten 
en iets minder dan 40 % op een kruispunt, tegenover  
70 % op rechte gedeelten en 28 % op een kruispunt in het 
Waals Gewest (Figuur 11). 

Er komen desalniettemin verschillen tot uiting op het 
vlak van de organisatietypes van de kruispunten met  
de meeste ongevallen met lichamelijk letsel (Tabel 6). In 
Brussel bevinden zich minder kruispunten met voorrang 
van rechts dan in Vlaanderen en Wallonië, maar meer 
met B1- (voorrang verlenen) of B5-tekens (stop). 

Op het vlak van ernst vertonen de ongevallen op  
rechte gedeelten in alle gewesten de hoogste waarden. 
Deze vaststelling is niet verwonderlijk, aangezien op 
rechte gedeelten sneller kan worden gereden dan op 
kruispunten.
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FIGUUR 12:
Evolutie van het aantal slachtoffers (doden en gewonden) volgens verplaatsingswijze  
in het BHG (basis 100 = jaar 2000)

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

TABEL 6:  
Ongevallen met lichamelijk letsel en ernst binnen de agglomeratie volgens inrichting – 2012

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest

Type kruispunt  Ongevallen  met 
lichamelijk letsel

Toegenomen 
ernst

 Ongevallen  met 
lichamelijk letsel

Toegenomen 
ernst

 Ongevallen met 
lichamelijk letsel

Toegenomen 
ernst

Op een recht gedeelte 55,4 % 69,6 55,8 % 114,1 70,5 % 109,2

Op een kruispunt 43,4 % 48,9 42,2 % 104,6 28,0 % 77,3

met naar behoren functionerende 
driekleurige verkeerslichten 0,4 % 58,4 0,1 % 0,0 0,4 % 41,1

met teken B1 (voorrang verlenen)  
of B5 (stop) 15,7 % 60,8 8,8 % 87,7 4,2 % 91,5

met voorrang van rechts 8,5 % 36,7 19,4 % 105,3 14,4 % 89,4

met gekwalificeerde agent 18,7 % 0,0 13,9 % 115,0 9,1 % 53,4

Op een rondpunt 1,2 % 28,6 2,0 % 154,8 1,5 % 44,0
© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

2.3.3. Slachtoffers volgens  
vervoermiddel en leeftijd

Doordat de auto in de hoofdstad (net zoals in de rest  
van het land) het meest gebruikte vervoermiddel is, zijn 
veruit de meeste verkeersslachtoffers er autogebruikers; 
bestuurders en passagiers van auto’s vertegenwoordigen 
er 43 % van het totale aantal slachtoffers in 2012. Dit 
percentage is echter relatief laag in vergelijking met het 
jaar 2002 (57 %) en de andere gewesten. 

Van andere vervoerswijzen – zoals verplaatsing te voet,  
met een tweewieler of met het openbaar vervoer – wordt 
in Brussel meer gebruik gemaakt dan elders, en hun 
populariteit stijgt er nog steeds. Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de statistieken inzake verkeersslachtoffers: in 2012 

bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24 % van 
de slachtoffers uit voetgangers, wat een toename van 3 % 
sinds 2002 betekent ten opzichte van het aandeel van 
alle andere weggebruikers samen (Figuur 12 geeft slechts 
een deel van deze gebruikers weer) en de overeenkomstige 
percentages in Wallonië en Vlaanderen ver overstijgt. 
Voetgangers maken een nog groter deel uit van het totale 
aantal zwaargewonden en overlijdens binnen 30 dagen, licht-
gewonden niet inbegrepen. De voetgangersproblematiek  
is dus cruciaal in Brussel. Daarna komen de motorrijders, 
die5 13 % van de slachtoffers in 2012 vertegenwoordigen 
tegenover 9 % van die in 2002, en vervolgens de tweewielers 
met 9 % in 2012 tegenover 4 % in 2002. Deze stijging 
weerspiegelt niet alleen de toegenomen ernst van de 
ongevallen, maar ook de constante vermeerdering van 
het aantal tweewielers dat in Brussel circuleert. 
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Tabel 7 voegt de variabele “leeftijd” toe aan de analyse 
van de evolutie van het aantal slachtoffers verbonden aan 
elke verplaatsingswijze. Zo komen een aantal tendensen 
tot uiting die eigen zijn aan bepaalde leeftijdsgroepen. 
Uit de tabel blijken stijgingen bij alle leeftijden en bij 
quasi alle gebruikers die in het bovenste gedeelte  
zijn vermeld (toename van het aantal slachtoffers ten 
opzichte van het referentiegemiddelde 2010-2012). 
Vooral bij de voetgangers en tweewielers stellen we een 
sterke stijging van het aantal slachtoffers vast. Deze 

tweewielerbestuurders betreffen geen 65-plussers,  
en de toename van het aantal slachtoffers onder  
de voetgangers is het kleinst bij deze leeftijdsgroep.  
De dalingen hebben betrekking op de bromfietsers 
jonger dan 18 jaar, de vrachtwagengebruikers van 18-24 
jaar, en de bestelwagengebruikers van 25-34 jaar. De 
balans is dus niet schitterend voor zover in 2010 een 
daling bij tien gebruikerstypes over het decennium 
bleek, terwijl dat hier, in 2012, slechts bij drie het  
geval is.

TABEL 7:  
Evolutie van het aantal slachtoffers (gewonden en overlijdens binnen 30 dagen) in het BHG,  
tussen het gemiddelde 20002002 en het gemiddelde 20102012, volgens verplaatsingswijze en leeftijd

Jonger dan 18 jaar 18 tot 24 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal

[+100 %, +∞[ Motorrijders 
(+183 %)

Fietsers  
(+185 %)

Motorrijders  
(+127 %)

Voetgangers  
(+106 %)

Bromfietsers 
(+102 %)

Voetgangers 
(+109 %)

Fietsers 
(+230 %)

Motorrijders 
(+166 %)

[+90 %, +100 %[ Voetgangers 
(+99 %)

[+80 %, +90 %[
Bestelwagen- 

gebruikers  
(+89 %)

[+70 %, +80 %[

[+60 %, +70 %[ Fietsers 
(+66 %)

Voetgangers
 (+64 %)

[+50 %, +60 %[ Voetgangers  
(+52 %)

Vrachtwagen-
gebruikers  

(+50 %)

[+40 %, +50 %[ Voetgangers 
(+44 %)

[+30 %, +40 %[ Voitures  
(+33 %)

[+20 %, +30 %[
Vrachtwagen-

gebruikers  
(+27 %)

Bestelwagen- 
gebruikers  

(+28 %)

[+10 %, +20 %[
Bestelwagen- 

gebruikers 
(+16 %)

Auto’s 
(+13 %)

Auto’s 
(+12 %)

Bromfietsers 
(+10 %)

[0 %, +10 %[

Auto’s
(+7 %)

Bromfietsers 
(+2 %)

Auto’s 
(+7 %)

Vrachtwagen-
gebruikers  

(+9 %)
Auto’s 
(+2 %)

Gemiddelde 200020012002

[-10 %, 0 %[
Bestelwagen- 

gebruikers  
(-4 %)

[-20 %, -10 %[

[-30 %, -20 %[

[-40 %, -30 %[

[-50 %, -40 %[ Bromfietsers 
(-46 %)
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gebruikers  

(-43 %)

[-60 %, -50 %[

[-70 %, -60 %[

[-80 %, -70 %[

[-90 %, -80 %[
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2.4.1. Types van ongevallen

In België gaat het bij drie ongevallen op vier om een 
botsing tussen twee weggebruikers. In Brussel, waar heel 
wat meer aanleidingen tot conflicten zijn, bedraagt het 
percentage 84,7 %. De dichtheid van het wegennet en  
de drukte van het verkeer verklaren er frequentie en 
diversiteit van de problemen. Het hogere percentage  
aan ongevallen tussen twee weggebruikers wordt mede 
veroorzaakt door het zeer hoge aandeel van de ongevallen 

waarbij een voetganger is betrokken (26,9 %). Het logische 
gevolg is natuurlijk dat het aantal ongevallen waarbij 
slechts één weggebruiker is betrokken, in Brussel heel 
wat lager is dan in de rest van het land. Deze – bijzonder 
zware – ongevallen bestaan immers typisch in een verlies 
aan controle over het voertuig op een expressweg, een 
wegtype dat in de hoofdstad relatief weinig voorkomt. 
Het feit dat dit soort ongevallen in Brussel minder vaak 
voorkomt, verklaart gedeeltelijk hun minder grote ernst 
(Tabel 8).

2.4. Kenmerken van de ongevallen

TABEL 8:  
Spreiding van de ongevallen met lichamelijk letsel volgens het type van aanrijding in het BHG – 2012 

Type van aanrijding
Overlijdens 

binnen 
 30 dagen

Gewonden Ongevallen met  
lichamelijk letsel

Toegenomen 
ernst

Onder bestuurders

in ketting 0 72 46 1,2 % 0

frontaal (of kruisend) 1 356 267 6,9 % 51,5

langs achter (of evenwijdig) 0 897 671 17,3 % 13,9

langs opzij 5 1.607 1.261 32,5 % 44,6

Met een voetganger 19 1.122 1.043 26,9 % 79,8

Een enkele 
gebruiker

tegen een obstakel op de weg 1 86 69 1,8 % 80,7

tegen een obstakel naast de weg 5 219 184 4,7 % 87,0

zonder obstakel 1 177 164 4,2 % 48,0

Andere, onbekend 5 189 177 4,6 % 21,6

Totaal 37 4.725 3.882 100,0 %

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 



170 BOPV – Verslag 2015

TABEL 9:  
Spreiding (%) van de ongevallen met lichamelijk letsel volgens het type van aanrijding en de verplaatsingswijze  
van de betrokken weggebruikers in het BHG – 2012

Voet
gangers Fietsers Brom

fiets A
Brom
fiets B

Motor
fiets

≤ 400 cc

Motor
fiets ≥ 
400 cc

Personen
auto’s Minibus

Bussen 
en  

autocars

Bestel
wagens

Vracht
wagens en 
tractoren

Overige Totaal

Voetgangers 0,0 % 0,8 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 21,7 % 0,0 % 1,8 % 0,9 % 0,3 % 0,3 % 27,1 %

Fietsers 0,8 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 7,7 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 10,0 %

Bromfiets A 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

Bromfiets B 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,6 %

Motorfietsen 
≤ 400 cc 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 4,9 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 6,2 %

Motorfietsen 
≥ 400 cc 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 8,2 %

Personen-
auto's 21,7 % 7,7 % 1,8 % 2,1 % 4,9 % 6,7 % 27,0 % 0,1 % 2,5 % 2,6 % 1,1 % 1,3 % 79,5 %

Minibussen 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Autobussen 
en autocars 1,8 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 2,5 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 5,6 %

Bestelwagens 0,9 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 2,6 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 4,9 %

Vrachtwagens 
en tractoren 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 1,1 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,4 %

Andere 
verplaat-
singswijzen 
en verplaat-
singswijze 
onbekend

0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 2,1 %

Totaal  
tussen weg
gebruikers

27,1 % 10,0 % 2,1 % 2,6 % 6,2 % 8,0 % 79,5 % 0,2 % 5,6 % 4,9 % 2,4 % 2,1 % 89,1 %

Botsingen 
tegen een 
obstakel

0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 6,5 %

Alleen, zonder 
obstakel en 
aanrijding 
onbekend

0,0 % 1,0 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 1,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 4,4 %

Totaal 27,1 % 11,2 % 2,4 % 2,9 % 7,3 % 8,9 % 85,6 % 0,2 % 5,9 % 5,1 % 2,5 % 2,4 % 100 %

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

Zoals in de rest van het land, kenmerkt de prominente 
plaats van de auto in de verplaatsingen de spreiding  
van de voertuigen die in Brussel bij een ongeval zijn 
betrokken: bij 85,6 % van de (eerste) aanrijdingen  
(tussen weggebruikers of tegen een obstakel) is er  
een auto betrokken. Het is echter vooral het grote 
aandeel van de voetgangers die bij de aanrijdingen  
zijn betrokken, dat eigen is aan het Gewest: bij  
21,7 % van de (eerste) aanrijdingen tussen twee weg-
gebruikers, zijn een of meer voetgangers betrokken.  
In Wallonië en Vlaanderen ligt dat percentage heel  
wat lager.Bij 27 % van alle (eerste) aanrijdingen zijn 
twee auto’s betrokken, en bij meer dan een vijfde  

een auto en een voetganger. Bij 11,6 % van de 
aanrijdingen zijn een auto en een motorfiets betrokken,  
bij 7,7 % een auto en een fietser. Wanneer fietsers een 
ongeval hebben, is er in meer dan drie op vier van de 
gevallen een auto bij de eerste aanrijding betrokken 
(Tabel 9).

Betreffende het openbare vervoer, zijn de trams 
opgenomen in de categorie “Andere” en de autobussen 
in de kolom “Bussen en autocars”. In 2012 werden er 90 
ongevallen met lichamelijk letsel waarbij een tram was 
betrokken, en 146 waarbij een autobus of autocar was 
betrokken, geregistreerd.
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2.4.2. Risico op ongevallen

Figuur 13 toont de evolutie van het risico op een ongeval 
met lichamelijk letsel voor vrachtwagens, bestelwagens 
en auto’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit risico 
stemt overeen met het aantal voertuigen (vrachtwagens, 
bestelwagens of auto’s) betrokken bij een ongeval met 
lichamelijk letsel, uitgedrukt per miljard afgelegde voertuig-
kilometers voor het voertuigtype in kwestie. 

Bij alle voertuigtypes kent het risico op een ongeval  
een quasi constante stijging sinds het begin van de 
jaren 2000: de toename van het aantal ongevallen is 
helaas sterker dan die van het aantal afgelegde voertuig-
kilometers. Het risico op een ongeval ligt momenteel 
heel dicht bij het cijfer geregistreerd op het einde van 
de jaren ‘90. 

In de loop der jaren is echter de relatieve positie van de 
verschillende verplaatsingswijzen volgens hun risico op 
een ongeval met lichamelijk letsel ongewijzigd gebleven: 
de laagste risico’s zijn nog altijd verbonden aan bestel- en 
vrachtwagens. Dit betekent dat bestel- en vrachtwagens 
met het oog op het aantal kilometers dat ze afleggen, 
minder vaak bij een ongeval met lichamelijk letsel zijn 
betrokken dan auto’s. Bij auto’s ligt het risico op een 
ongeval respectievelijk 2 en 3,5 keer hoger dan bij vracht- 
en bestelwagens. Bij motorfietsen daarentegen is het 
risico zodanig hoog dat het veel meer bedraagt dan 10.000 
ongevallen met lichamelijk letsel per miljard afgelegde 
kilometers (of 1 ongeval met lichamelijk letsel om de 
100.000 afgelegde kilometers). Het staat dus niet op  
de grafiek.

FIGUUR 13:
Evolutie van het risico op een ongeval met lichamelijk letsel voor vrachtwagens, bestelwagens en auto’s in het BHG
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TABEL 10:  
Evolutie van het aantal ongevallen waarbij minstens een vrachtwagen, auto, motorfiets of bestelwagen is betrokken, 
alsook van het aantal overlijdens binnen de 30 dagen na deze ongevallen in het BHG

Jaar

Overlijdens binnen de 30 dagen na ongevallen  
waarbij minstens een … is betrokken

Ongevallen met lichamelijk letsel  
waarbij minstens een … is betrokken

motorfiets personenauto bestelwagen vrachtwagen motorfiets personenauto bestelwagen vrachtwagen

1991 9 51 2 10 214 3.481 179 145

1992 3 35 3 7 190 3.139 177 129

1993 3 31 1 7 169 3.009 166 103

1994 4 29 1 3 172 2.533 119 87

1995 2 36 3 3 167 2.595 127 94

1996 1 27 0 4 158 2.793 133 72

1997 5 33 0 4 184 2.587 116 80

1998 3 33 0 5 205 2.751 150 96

1999 6 44 1 1 228 2.858 160 83

2000 10 37 3 4 203 2.521 129 86

2001 2 33 1 2 190 2.070 105 83

2002 3 21 1 6 161 1.403 79 51

2003 2 12 0 4 187 1.693 98 62

2004 3 16 0 2 215 1.968 106 59

2005 0 15 2 0 283 2.136 128 51

2006 2 19 1 1 349 2.475 122 72

2007 4 17 3 2 329 2.685 170 98

2008 0 19 1 0 379 2.803 169 88

2009 6 14 0 4 414 2.695 157 78

2010 4 19 1 6 444 2.789 173 86

2011 2 12 1 6 539 2.874 168 102

2012 3 19 3 4 532 2.818 188 96

Evol. 20082012 +3 0 +2 +4 +153 +15 +19 +8

© BOPV – Bron: FOD Economie AD Statistiek – BIVV 

Tabel 10 toont de evoluties, in absoluut aantal, van het 
aantal ongevallen waarbij minstens een vrachtwagen, 
auto, motorfiets of bestelwagen is betrokken, alsook 
van het aantal overlijdens binnen de 30 dagen na  
deze ongevallen. Het aantal doden bij ongevallen met 
motorfietsen, bestel- en vrachtwagens is te klein om te 
worden geïnterpreteerd. Het aantal overlijdens als gevolg 
van auto-ongevallen daarentegen neemt duidelijk af: 

het daalt van 51 in 1991 naar een dertigtal op het  
einde van de jaren ‘90 en 19 in 2012. In dezelfde periode 
steeg echter wel het aantal ongevallen waarbij een  
auto was betrokken. Dit wekt de indruk dat zelfs al is  
het risico op een auto-ongeval (met lichamelijk letsel) 
gestegen in vergelijking met andere types van ongevallen, 
het risico om aan een dergelijk ongeval te bezwijken,  
is gedaald.
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De statistieken inzake het percentage aan personen dat 
in dronken toestand een voertuig bestuurt en betrokken 
raakt bij een ongeval met lichamelijk letsel, moeten met 
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Er zijn 
immers meerdere vertekenende factoren die zouden 
kunnen leiden tot onderschatting van het aantal gevallen 
van rijden onder invloed van alcohol, omdat bestuurders 
die bij een ongeval met lichamelijk letsel zijn betrokken, 
niet systematisch aan een ademtest worden onderworpen 
(in tegenstelling tot wat de wet voorschrijft). Zo werd 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens 2012 
ongeveer 60 % van de autobestuurders aan deze test 
onderworpen. De percentages betreffende tweewielers 
en voetgangers zijn lager – respectievelijk 42 % en 15 %. 
Deze vertekening wordt grotendeels verklaard door het 
feit dat het moeilijk of onmogelijk is een ademtest af te 
nemen van een overleden of zwaargewonde bestuurder. 
Ook worden de resultaten van eventuele bloedafnames 
niet aan het BIVV overgemaakt. Bovendien wordt soms 
geen bloedafname uitgevoerd als er geen betwisting 
bestaat inzake de individuele verantwoordelijkheid van 
de bestuurder. Ten slotte is het mogelijk dat in geval 
van lichtgewonden geen ademtest wordt uitgevoerd. 
Het aantal gevallen van rijden onder invloed is dus 
zeer zeker onderschat in de cijfers die via dit rapport 
worden gepubliceerd. Het is trouwens bewezen dat meer 
slachtoffers die binnen 30 dagen overlijden, alsook meer 
zwaargewonden onder invloed waren dan anderen die 
bij een ongeval zijn betrokken. 

Het aandeel aan bestuurders onder invloed van alcohol 
wordt bepaald door de verhouding van het aantal 
bestuurders onder invloed (meer dan 0,22 mg alcohol  
per liter uitgeademde alveolaire lucht, dat wil zeggen 
meer dan 0,5 g alcohol per liter bloed) tot het totale aantal 
bestuurders dat aan een ademtest werd onderworpen. 
Indien met alle verplaatsingswijzen rekening wordt 
gehouden (waarbij ook de voetganger als bestuurder 
wordt beschouwd), blijkt dat respectievelijk 13 % en 10 % 
van de in 2012 geteste voetgangers en autobestuurders 
onder invloed waren van alcohol. Bestuurders van vracht -
wagens, bussen of autocars daarentegen die worden 
uitgenodigd om in het ballonnetje te blazen, rijden slechts 
heel zelden bij een alcoholgehalte boven de wettelijke limiet.

2.5.1. Volgens Gewest

Het vervolg van de analyse is uitsluitend op auto-
bestuurders geconcentreerd, omdat die bestuurders  
het vaakst betrokken zijn bij ongevallen met lichamelijk 
letsel. Bovendien moet verwarring worden vermeden van 
verschillende bestuurderstypes met heel uiteenlopende 
gedragingen op het vlak van rijden onder invloed (privé- 
versus beroepschauffeurs). Methodologisch verdient  
het de voorkeur om geen analyses uit te voeren op 
verplaatsingswijzen met sterk uiteenlopende objectieve 
risico’s op controle bij ongeval, vermits uit de analyses 
blijkt dat het aandeel van de bestuurders onder invloed 
proportioneel tegengesteld blijkt te zijn aan dat van de 
geteste bestuurders. Hoe kleiner het percentage van 
geteste bestuurders, hoe groter dat van de bestuurders 
onder invloed. Het zou kunnen gaan om de weerspiegeling 
van een verschil in selectiviteit van de controles: wanneer 
slechts een beperkt aantal bestuurders wordt getest,  
ligt de focus vooral op personen die externe tekens van 
dronkenschap vertonen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het percentage 
aan autobestuurders dat naar aanleiding van een ongeval 
met lichamelijk letsel aan een ademtest werd onderworpen, 
in de loop der jaren sterke schommelingen ondergaan 
(Figuur 14). Sinds 2005 stijgt het onophoudelijk, en in 
2012 bereikt het een record van meer dan 60 % aan 
geteste autobestuurders. Het percentage aan bestuurders 
onder invloed lijkt tot 2006 tegengesteld te evolueren 
aan dat van de geteste bestuurders: het eerstgenoemde 
stijgt terwijl het laatstgenoemde daalt (en omgekeerd). 
Sinds enkele jaren echter blijkt het verband tussen deze 
twee percentages te verzwakken, misschien omwille van 
de hogere percentages aan geteste bestuurders: de testen 
zouden minder selectief gebeuren en het percentage  
aan positieve bestuurders zou de realiteit van het rijden 
onder invloed juister weerspiegelen. Concreet daalt het 
percentage aan positieve bestuurders aanzienlijk tussen 
2001 en 2006, daarna kent het slechts een lichte terugval, 
en momenteel ligt het rond 10 %.

2.5. Alcohol en ongevallen
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FIGUUR 14:
Evolutie van het percentage aan geteste autobestuurders en dat aan autobestuurders  
onder invloed van alcohol bij ongevallen met lichamelijk letsel in het BHG

FIGUUR 15:
Evolutie, in de drie gewesten, van het percentage aan op alcohol geteste autobestuurders 
 onder degenen die bij een ongeval met lichamelijk letsel zijn betrokken
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FIGUUR 16:
Evolutie, in de drie gewesten, van het percentage aan autobestuurders onder invloed van alcohol  
onder degenen die naar aanleiding van een ongeval met lichamelijk letsel werden getest
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Het percentage aan geteste bestuurders evolueert 
gelijkaardig in de drie gewesten van het land, met een 
sterke stijging sinds 2005. In 2012 werden in Vlaanderen 
(79,1 %) meer bestuurders getest dan in Wallonië (67,1 %). 
Brussel scoort lager, met slechts 61,6 % aan geteste 
bestuurders (Figuur 15). Deze laatste plaats kan niet 
worden verklaard door een groot aandeel aan doden  
en zwaargewonden, die niet konden worden getest (zie 
hypothese hierboven ontwikkeld), vermits Brussel het 
Gewest met de minst zware ongevallen is. Het betreft dus 
wel degelijk een geringe regelmaat in de onderwerping 
van bestuurders aan de ademtest.

De evolutie van het aandeel aan bestuurders onder invloed 
is ook heel gelijkaardig in de drie gewesten, met een 
gevoelige toename tot in het begin van de jaren 2000, 
gevolgd door een bepaalde afname. Maar in Brussel is  
de stijging sterker en de daling bijzonder gevoelig:  
het percentage daalt van 33 % aan autobestuurders 
onder invloed in 2001 naar 10,5 % in 2012, wat drie  
keer lager is (Figuur 16). Er moet worden gezegd dat het 
aandeel aan geteste bestuurders gedurende deze periode 
sterk is gestegen, namelijk van 8 % in 2001 tot 61,6 %.  
Een afname van de selectiviteit inzake gecontroleerde 
bestuurders zou deze sterke daling van het percentage 
aan bestuurders onder invloed in Brussel, dat zijn historisch 
laagste peil bereikt en op het niveau van dat in Vlaanderen 
komt, dus (in grote mate) kunnen verklaren.

2.5.2. Volgens periode en leeftijd 
van de autobestuurder

Figuur 17 geeft informatie over de leeftijdsgroepen en 
de perioden van de week waarvoor de grootste aandelen 
aan bestuurders onder invloed betrokken bij ongevallen 
met lichamelijk letsel, werden geregistreerd. Hoewel  
ze is gebaseerd op een tamelijk beperkt aantal geteste 
bestuurders en bestuurders onder invloed in elke 
categorie, toont ze toch aan dat het percentage aan 
bestuurders onder invloed in alle leeftijdsgroepen ‘s 
nachts gevoelig stijgt, zowel tijdens de week als in het 
weekend. Ze bewijst ook dat het probleem van rijden 
onder invloed in Brussel niet typisch is voor jongeren, 
integendeel zelfs. Het gaat hier om een kenmerk eigen 
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen  
en Wallonië vertonen immers veel hogere cijfers met 
betrekking tot jonge autobestuurders (hoofdzakelijk in 
de categorie 25-34 jaar).

De maximaal toegestane hoeveelheid alcohol van 0,8 g 
per liter bloed werd in 1995 verminderd tot 0,5 g. Sinds 
korte tijd echter gebeuren alcoholcontroles met nieuwe 
toestellen die het aantal milligram alcohol per liter 
uitgeademde alveolaire lucht meten (mg/l UAL). De 
overeenstemming tussen de hoeveelheid alcohol in  
het bloed en die per liter uitgeademde alveolaire lucht 
bedraagt respectievelijk 0,35 mg/l UAL en 0,22 mg/l UAL.

FIGUUR 17:
Percentage aan autobestuurders onder invloed van alcohol volgens leeftijd van de bestuurder en periode  
van de week, betrokken bij ongevallen met lichamelijk letsel in het BHG – 2012
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FIGUUR 18:
Rijden onder invloed naargelang het Gewest – 2012

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Alcohol 2012

Figuur 18 maakt het mogelijk om gewesten te vergelijken 
op het vlak van veelvuldigheid van rijden onder invloed 
van alcohol. In 2012 reed 3 % van de Waalse automo-
bilisten die in het kader van de gedragsmeting van het 
BIVV werden getest, daadwerkelijk onder invloed van 
alcohol. In Brussel reed 2,5 % onder invloed, en in 
Vlaanderen minder dan 2 %. Bovendien vertoonde een 
grote meerderheid van de bestuurders die in Wallonië  
en Brussel in overtreding werden bevonden, een alcohol-
gehalte ver boven de toegestane limiet.

Deze percentages lijken misschien laag in vergelijking 
met de resultaten van de politiecontroles, waarover 
regelmatig verslag wordt uitgebracht in de pers. Het is 
echter belangrijk zich te realiseren dat dit percentage een 
gemiddelde betekent dat werd bepaald voor het verkeer 
als geheel, op basis van alle perioden van de week en alle 
types van plaatsen samen. De momenten met de grootste 
verkeersdrukte (weekdagen) oefenen sterke invloed uit 
op het algemene percentage. De percentages inzake 
rijden onder invloed (ROI) per Gewest zijn ook afhankelijk 
van de politiecontroles gericht op bepaalde momenten 
van de week en bepaalde plaatsen. Die vertonen meestal 
vrij hoge percentages aan bestuurders onder invloed.
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FIGUUR 19:
Evolutie van het percentage aan gordeldragers vooraan in personenwagens per Gewest – 2012

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Snelheid 2012

3. STATISTIEKEN MET BETREKKING  
 TOT HET GEDRAG AAN HET STUUR  
 EN DE ATTITUDES OP HET VLAK   
 VAN VERKEERSVEILIGHEID

In de loop van elk jaar van 2005 tot 2010, alsook in 2012, 
werden er in mei onderzoekers gestuurd naar 150 sites 
verspreid over de drie gewesten. In groepjes van twee 
noteerden ze gedurende een halfuur of de bestuurder al 
dan niet de gordel droeg, evenals het geslacht. Tijdens het 
halfuur daarna werd de operatie herhaald, maar ditmaal 
voor de passagiers vooraan. Enkel personenwagens 
werden geobserveerd. De observaties gebeurden zowel 
overdag als ‘s nachts, en zowel tijdens de week als in  
het weekend. In de loop der jaren konden we vaststellen 
dat het moment van de week en het feit of het om de 
bestuurder of de passagier vooraan gaat, geen invloed 
hebben op het dragen van de gordel. Het al dan niet 

dragen van de gordel wordt daarentegen wel beïnvloed 
door het Gewest waarin de observatie wordt uitgevoerd, 
het snelheidsregime op de betrokken weg, en het geslacht 
van de geobserveerde persoon.

Figuur 19 toont de evolutie van het dragen van de gordel 
vooraan in de drie gewesten van het land. Het dragen 
van de gordel neemt steeds verder toe. Toch kende 
alleen het Brussels Gewest een betekenisvolle stijging 
tussen 2010 en 2012. Het Vlaams Gewest, de koploper, 
kende de sterkste toename, namelijk van 68 % gordel-
dragers vooraan in 2005 tot 89 % in 2012, wat neerkomt 
op een stijging met 21 procentpunten in 8 jaar. 

3.1. Gebruik van de veiligheidsgordel
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Het Waals Gewest vertoonde in 2005 een percentage 
van 65 % aan gordeldragers. De stijging met 17 procent-
punten in 8 jaar brengt het op een percentage van 82 % 
in 2012 – 1 procentpunt lager dan in 2010. Het feit dat  
er van jaar tot jaar een verschil blijft bestaan tussen 
Vlaanderen en Wallonië, neemt de twijfel omtrent de 
statistische significantie weg en stelt ons in staat om dit 
verschil te bevestigen in de realiteit. In 2005 werd de 
veiligheidsgordel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
meer gedragen dan in de andere twee gewesten. Maar 
als gevolg van een veel kleinere toename dan in de 
andere gewesten, wordt hij er tussen 2008 en 2010 

minder gedragen dan elders. In 2012 ligt het percentage 
er opnieuw 2 % hoger dan in Wallonië en bedraagt het 
84 %. De overeenkomstige stijging in 8 jaar tijd bedraagt 
slechts 14 procentpunten.

In elk geval wordt de gordel nog altijd onvoldoende 
gedragen in België. De beste leerlingen in de Europese 
Unie kennen immers op het vlak van het dragen van  
de gordel vooraan percentages rond de 95 %. Dit 
percentage is het doel dat werd vooropgesteld in het 
gewestelijke actieplan 2011-2020, zowel vooraan als 
achteraan. 

Deze meting is bedoeld om, in reële omstandigheden, 
de manier te bestuderen waarop kinderen in de auto 
worden vastgemaakt, alsook om frequentiegraad, types 
en voornaamste redenen inzake slecht gebruik van kinder -
beveiligingssystemen (KBS) na te gaan. De steekproef 
bevat 1.457 kinderen (kleiner dan 135 cm), bij wie  
de wijze van vastmaking grondig werd bekeken en de 
bestuurder ondervraagd. Tachtig sites, representatief 
voor verschillende trajecttypologieën (scholen, groot-

warenhuizen, kleuterklassen, sport- en recreatiecentra), 
werden willekeurig gekozen over het hele grondgebied 
(Brussel, Vlaanderen, Wallonië). 

De mate waarin kinderen correct worden vastgemaakt 
(vervoerd in een geschikt KBS, waarbij geen onbehoorlijk 
gebruik van dat systeem werd vastgesteld), bedraagt 
ongeveer 50 % en vertoont geen enkel statistisch 
significant verschil tussen de drie gewesten (Figuur 20).

3.2. Gebruik van kinderbeveiligingssystemen

FIGUUR 20:
Spreiding in de kwaliteit van het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in 2011 (n=1457)

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Gebruik van kinderbeveiligingssystemen 2011
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Gezien de impact van de eigenschappen van de weg en 
de wegomgeving op de gehanteerde snelheid, en om  
de vergelijkbaarheid van de indicatoren te garanderen, 
werden standaard meetplaatsen geselecteerd. Het betreft 
rechte weggedeelten die zo weinig mogelijk vertragende 
elementen bevatten. Bij de berekening van de indicatoren 
wordt enkel rekening gehouden met de auto’s waarvan 
de bestuurder de snelheid vrij kan kiezen, dus waarbij hij 
niet wordt gehinderd door een voertuig dat voor hem 
rijdt. Het gaat dus om een meting van de snelheid die de 
bestuurders redelijk achten op basis van hun mobiliteit-
seisen, perceptie van de aan snelheid verbonden risico’s 
op ongevallen, en subjectieve inschatting van de kans  
op controle.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenmerkt zich door 
minder hoge snelheden dan Vlaanderen en Wallonië. 
Ondanks de voorzorgen die op het methodologische niveau 
werden genomen om zo goed mogelijk te identificeren wat 
eerder voortvloeit uit het gedrag van de bestuurders dan  
uit de weginfrastructuur, staat het vast dat de eigenheid  
van de Brusselse weginfrastructuur de lagere snelheden 
dan in Vlaanderen en Wallonië grotendeels verklaart. 

Figuur 21 toont per Gewest het deel van de bestuurders 
dat de toegestane snelheidslimiet overschrijdt in 20129. 

In alle gewesten wordt de snelheidslimiet het minst  
vaak gerespecteerd in zones 30. In Vlaanderen en 
Wallonië respecteert slechts 10 % van de bestuurders de 
voorgeschreven snelheid. In Brussel zijn de resultaten 
nauwelijks beter, met meer dan 80 % van de bestuurders 
in overtreding. In de drie gewesten bedragen over-
schrijdingen van de snelheidslimiet in zone 30 meestal 
meer dan 10 km/u. 

Snelheidsbeperkingen tot 50 km/u worden in de drie 
gewesten ietwat beter gerespecteerd, maar in Vlaanderen 
en Wallonië begaat nog altijd meer dan 50 % van de 
bestuurders een overtreding. In Brussel overschrijdt 
“slechts” 28 % van de bestuurders de opgelegde snel-
heidslimiet. Dit lage percentage kan worden verklaard 
door de stedelijke organisatie van het Brusselse 
wegennet. Er wordt ook slechts een minderheid aan 
overschrijdingen van de limieten met meer dan 10 km/u 
vastgesteld.

3.3. Gehanteerde snelheid

In Brussel wordt 15 % van de kinderen niet vastgemaakt6,  
in Vlaanderen 11 % en in Wallonië 8 %. Het in Brussel 
waargenomen percentage ligt significant hoger dan dat in 
Wallonië (p<0,04). Er wordt daartegen geen enkel significant 
verschil vastgesteld bij vergelijking van de percentages 
aan niet-vastgemaakte kinderen in Vlaanderen en Wallonië, 
of van die in Vlaanderen en Brussel.

Het percentage aan kinderen die slecht worden vast-
gemaakt in een geschikt systeem7, bedraagt 31 % in 
Wallonië, 19 % in Vlaanderen en 15 % in Brussel. In 
Wallonië ligt het percentage aan kinderen die slecht 
worden vastgemaakt in een geschikt systeem, dus 
significant hoger dan in de andere twee gewesten 
(p<0,01). Er is geen enkel statistisch verschil tussen de 
percentages waargenomen in Brussel en in Vlaanderen.

Analoog bedraagt het percentage aan kinderen die 
zonder beveiligingsprobleem in een ongeschikt systeem 
worden vervoerd8, 13 % in Brussel, 11 % in Vlaanderen  
en 6 % in Wallonië. Ook op dit vlak onderscheidt Wallonië 
zich van de andere twee gewesten door een significant 
lager percentage (p<0,01). Er is geen enkel statistisch 
verschil tussen de percentages waargenomen in Brussel 
en in Vlaanderen.

Het percentage aan kinderen die in een ongeschikt 
systeem en slecht vastgemaakt worden vervoerd, 
bedraagt 8 % in Wallonië, 5 % in Brussel en 3 % in 
Vlaanderen. Er is geen enkel statistisch verschil tussen  
de percentages waargenomen in de drie gewesten.

6:  Een kind wordt als niet-vastgemaakt beschouwd als het van geen enkel beveiligingssysteem gebruikmaakt (het zit gewoon op de zetel of op de 
knieën van een andere passagier, staat rechtop, …), als het KBS waarop het is geïnstalleerd, niet aan het voertuig is vastgemaakt, of als het in een 
KBS zit dat aan het voertuig is vastgemaakt zonder dat het harnas is vergrendeld.

7:  Slecht gebruik van een beveiligingssysteem slaat op een onjuiste hantering ervan in het licht van de aanbevelingen beschreven in de gebruiksaanwijzing.
8:  Van onaangepast gebruik van een beveiligingssysteem is sprake wanneer kinderen zijn vastgemaakt in een systeem dat niet is afgestemd op hun 

lichaamsbouw (gewicht en/of grootte) en leeftijd. Het kan gaan om een kind dat enkel is vastgemaakt met een veiligheidsgordel, zonder gebruik van 
een KBS. Onaangepast gebruik omvat ook gebruik van een KBS dat niet in overeenstemming is met de Europese ECE-reglementering R44.

9: Het BIVV heeft geen studie uitgevoerd inzake de Brusselse wegen met een snelheidslimiet van 70 tot 90 km/u. 
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FIGUUR 21:
Percentages qua snelheidsoverschrijding per Gewest in 2012

FIGUUR 22:
Gebruik van GSM en hantering van andere voorwerpen achter het stuur naargelang  
het Gewest en het voertuigtype – 2013)

FIGUUR 23:
Persoonlijke beschermingsuitrusting van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers  
in het BHG, naargelang het type van gemotoriseerde tweewieler

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Snelheid 2012 

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Afleiding achter het stuur 2013

© BOPV – Bron BIVV – Gedragsmeting Persoonlijke beschermingsuitrusting van motorrijders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2013
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In september en oktober 2013 realiseerde het BIVV de 
eerste gedragsmeting via rechtstreekse observatie10  
betreffende het illegale gebruik (namelijk zonder hand-
sfreekit) van de GSM achter het stuur in België. Ook andere 
potentieel afleidende gedragingen werden geobserveerd: 
hanteren van voorwerpen/voedsel, bedienen van het 
dashboard, en roken.

Afleiding is een groeiend en ernstig probleem voor de 
verkeersveiligheid. Volgens de meeste internationale 
studies zou 5 tot 25 % van de auto-ongevallen worden 
veroorzaakt door het afgeleid zijn van de bestuurder. 
Telefoneren achter het stuur zou het risico op een ongeval 
zelfs verdrievoudigen. Een sms’je intypen of lezen zou nog 
risicovoller zijn, omdat de blik van de bestuurder daarbij 
niet meer op de weg, maar op het scherm is gericht, en dat 
gedurende kortere of langere perioden. 

Uit deze studie blijkt dat tal van bestuurders potentieel 
afleidende gedragingen hebben. Degene die het meest 
voorkomen, in alle gewesten samen, zijn het gebruiken en 
vastnemen van een GSM, alsook roken achter het stuur.

In Brussel worden de meeste potentieel afleidende 
gedragingen geregistreerd: 5,5 % van de bestuurders is 
er aan het bellen of met zijn GSM bezig, 3 % rookt, en  
2 % is met andere voorwerpen bezig. Alle percentages 
vastgesteld in het Gewest zijn hoger dan die in de andere 
gewesten, behalve het percentage inzake bedienen van 
het dashboard, dat min of meer gelijkwaardig is in heel 
België (Figuur 22).

Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurders 
van om het even welke gemotoriseerde tweewieler (G2W). 
De Belgische wetgeving verplicht motorrijders tot het 
dragen van een helm, kledij die armen en benen bedekt, 
handschoenen, en kousen tot aan de enkels. Behalve 
inzake de helm, wordt er geen enkele kwaliteitsnorm 
opgelegd. Bromfietsbestuurders moeten enkel een helm 
dragen.

In het kader van een studie gerealiseerd in mei 2013, 
werd langs de Brusselse wegen de uitrusting van de 
gebruikers van tweewielers geobserveerd. In totaal konden 
bijna 2.300 personen (50 % op motorfietsen, 38 % op 
scooters en 11 % op bromfietsen) worden geobserveerd. 
Veruit de meesten van hen (90 %) waren mannen.

Uit de studie bleek dat 78,5 % van de gebruikers van 
motorfietsen de volledige persoonlijke beschermings-
uitrusting droeg die door de wet wordt voorgeschreven. 
Echter, slechts minder dan een scootergebruiker op twee 
(41,4 %) was in orde. Behoudens enkele uitzonderingen, 
waren alle bromfietsbestuurders wettelijk in orde – het 
dragen van de helm is wijdverbreid bij de G2W-gebruikers 
(Figuur 23).

Het wettelijke uitrustingselement dat het vaakst ontbreekt 
bij bestuurders van tweewielers, is het paar enkel-
beschermende schoenen. Het tweede ontbrekende 
element is het paar handschoenen, bij ongeveer 10%  
van de G2W-gebruikers. Inzake de rest van de kledij 
(bovenlichaam en broek) respecteert de grote meerderheid 
van de gebruikers de wet. Het feit dat de weersom-
standigheden in de loop van de studie middelmatig 
waren, vormt waarschijnlijk een vertekening die tot 
dergelijke goede resultaten heeft bijgedragen.

3.4. Met de GSM achter het stuur

3.5. Persoonlijke beschermingsuitrusting voor 
bestuurders van gemotoriseerde tweewielers

10:  Alle observatiesites werden gekozen met het oog op voertuigen in beweging, dus niet aan verkeerslichten of op kruispunten, maar enkel op 
ononderbroken stukken. 
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Sterk bepaald door het stedelijke karakter en beperkte 
omvang van het Gewest, belichten de cijfers inzake 
verkeersongevallen het specifieke profiel van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van verkeersveiligheid.

Dit profiel kenmerkt zich vooral door een relatief klein 
aantal ongevallen en slachtoffers in vergelijking met 
de profielen van de andere gewesten van het land: de  
4.762 ongevallen met lichamelijk letsel die in 2012 werden 
geregistreerd, vertegenwoordigen slechts 8,1 % van alle 
in België geregistreerde ongevallen, en in Brussel vonden 
er dat jaar “slechts” 37 overlijdens plaats, hetzij amper 
5 % van het totale aantal overlijdens in België, terwijl er 
meer dan een tiende van de bevolking woont. Analoog is 
de ernst van de ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest beduidend kleiner dan in de rest van het land.

In termen van evolutie zijn de resultaten eerder gemengd 
– 2012 vertoonde immers een hoger ongevallencijfer. 
Het aantal overlijdens binnen 30 dagen bijvoorbeeld 
steeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 6 % 
tussen 2008 en 2012, terwijl het in de andere gewesten 
daalde. Analoog stijgt sinds enkele jaren ook het aantal 
ongevallen waarbij een kwetsbare weggebruiker (voetganger 
of tweewieler) is betrokken. Vele indicatoren zijn dus aan 
het stijgen. Deze toename wordt echter niet bevestigd  
in de laatste cijfers die sinds kort beschikbaar zijn en 
betrekking hebben op het burgerlijke jaar 2013. Op lange 
termijn is dus niet-significante schommeling mogelijk. 
Bovendien moet worden opgemerkt dat de indicator 
“aantal slachtoffers per miljoen inwoners” daalt ten 
opzichte van 2008.

Betreffende het tijdstip van de ongevallen, vertoont 
Brussel een groter percentage aan ongevallen op week-
agen dan de andere gewesten. In vergelijking met het 
gemiddelde over het jongste decennium stellen we 
in 2012 te Brussel een relatief hoog percentage aan 
ongevallen in augustus vast, alsook een relatieve afname 
in september, bij de terugkeer naar school.

Uit vergelijking van de plaatsen van de ongevallen tussen 
de gewesten, blijkt dat in Brussel een lager percentage 
van de ongevallen op een recht stuk gebeurt, maar een 

hoger percentage op een kruispunt. Ook hier is het 
stedelijke karakter bepalend.

Op het vlak van leeftijd van de slachtoffers is het heel 
positief vast te stellen dat het aantal jongeren van minder 
dan 25 jaar dat sterft of gewond raakt in een ongeval, 
tussen 2008 en 2012 met ongeveer 14 % is gedaald, en 
dat dit aantal bij de jongeren van 25 tot 34 jaar met 8 % 
is afgenomen. Dat is bemoedigend voor de hoofdstad. 
In de categorie van slachtoffers van 45 tot 54 jaar valt 
echter een toename met 9 % te betreuren.

Betreffende alcohol achter het stuur (in het kader  
van ongevallen met lichamelijk letsel) toonden we  
een belangrijke evolutie aan van het aantal geteste 
bestuurders, samen met een lichte daling van het 
percentage aan bestuurders onder invloed. De nachten 
tijdens de week en in het weekend blijven de momenten 
waarop het hoogste percentage aan bestuurders onder 
invloed wordt geregistreerd. In het algemeen, los van  
elk ongeval, blijkt bij willekeurige controles langs de weg 
dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,5 % van  
de bestuurders onder invloed van alcohol rondrijdt, 
tegenover 3,1 % in Wallonië en slechts 1,9 % in Vlaanderen. 
Vergelijking tussen de gewesten toont bovendien een 
tendens tot hoge alcoholniveaus bij bestuurders in 
Brussel: in 82 % van de gevallen vertonen bestuurders 
onder invloed van alcohol een alcoholniveau hoger  
dan 0,8g/l (tegenover 68 % in Wallonië en 44,6 % in 
Vlaanderen).

Zoals elders worden ook in Brussel zones 30 zelden 
gerespecteerd, maar het aantal bestuurders in over-
treding is er kleiner dan in de andere twee gewesten. 
Analoog is “slechts” 28 % van de bestuurders in 
overtreding in zones van 50 km/u in het Brussels Gewest, 
tegenover meer dan 50 % in het noorden en het zuiden 
van het land. Opnieuw is het stedelijke karakter van 
Brussel op een bepaalde manier gunstig in termen van 
verkeersveiligheid.

Ten slotte staat Brussel bovenaan voor GSM-gebruik, 
roken en hantering van andere voorwerpen tijdens  
het rijden.

4. CONCLUSIE
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Overlijdens binnen 30 dagen
Iedere persoon betrokken bij een verkeersongeval die 
overlijdt op de plaats van het ongeval, voor zijn opname 
in het ziekenhuis of binnen de 30 dagen na de datum van 
het ongeval (ter plaatse overleden of dodelijk gewond).

Slachtoffer
(Licht- of zwaar-) gewond of overleden binnen 30 dagen.

Ongeval met lichamelijk letsel
Een verkeersongeval met lichamelijk letsel is een ongeval 
waarbij minstens één voertuig is betrokken (een ongeval 
tussen meer dan twee voertuigen wordt als een enkel 
ongeval beschouwd), dat lichamelijke verwondingen 
veroorzaakt en op de openbare weg is gebeurd. Behoudens 
tegenstrijdige vermelding, slaat de term “ongeval” op 
“ongeval met lichamelijk letsel”.

Aanrijding
Een ongeval kan uit meerdere aanrijdingen bestaan: dat 
is het geval wanneer een bestuurder achtereenvolgens 
meerdere weggebruikers of obstakels raakt (bijvoorbeeld 
wanneer een auto een ander voertuig ramt vooraleer 
zich in een boom te boren). Een kettingbotsing, waarbij 
meerdere voertuigen tegelijkertijd tegen elkaar botsen, 
vormt slechts een enkele aanrijding.

Dodelijk ongeval
Ongeval met lichamelijk letsel waarbij minstens een 
persoon binnen de 30 dagen overlijdt.

Zwaar ongeval
Ongeval met lichamelijk letsel waarbij minstens een 
persoon zwaargewond is of binnen de 30 dagen overlijdt.

Ernst van ongevallen
De ernst van de ongevallen stemt overeen met het aantal 
overlijdens binnen 30 dagen per 1000 geregistreerde 
ongevallen met lichamelijk letsel. Vermits echter het 
aantal doden relatief klein is in Brussel, wordt de ernst in 
bepaalde gevallen berekend als het aantal overlijdens 
binnen 30 dagen en het aantal zwaargewonden per 1.000 
ongevallen. Ze wordt dan aangeduid als “uitgebreide 
ongevalsernst”.

Voertuigkilometers
Aantal kilometers afgelegd door alle voertuigen (motor-
fietsen, personenwagens, bestelwagens, autobussen, 
autocars, vrachtwagens en speciale voertuigen) op een 
bepaald grondgebied tijdens een bepaalde periode.

Reizigerskilometers
Aantal kilometers afgelegd door alle personen (gebruikers 
van motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, auto-
bussen, autocars, vrachtwagens en speciale voertuigen) 
die zich tijdens een bepaalde periode op een bepaald 
grondgebied hebben verplaatst. Het aantal reizigers-
kilometers is systematisch hoger dan het aantal voertuig-
kilometers: een verplaatsing van twee kilometer met twee 
gebruikers telt voor twee voertuigkilometers en vier 
reizigerskilometers.

Risico
In dit rapport wordt risico op verschillende manieren 
berekend, maar het gaat telkens om het in verband 
brengen van een indicator van verkeersveiligheid  
(aantal doden, zwaargewonden, ongevallen, …) en een 
bloot stellingsgegeven (voertuigkilometers, bevolking, 
enzovoort). Bijvoorbeeld: aantal overlijdens binnen 30 
dagen per miljard afgelegde reizigerskilometers.

Ongeval van een enkel voertuig
Ongeval waarbij slechts een voertuig is betrokken  
(ook de fiets is een voertuig). Ongevallen van een enkele 
voetganger werden niet in de database opgenomen.

Dag
Periode van 6.00 tot 21.59 u.

Nacht
Periode van 22.00 tot 5.59 u. de dag nadien.

Week
De week begint op maandag om 6.00 u. en eindigt op 
vrijdag om 21.59 u.

Weekend
Het weekend begint op vrijdag om 22.00 u. en eindigt  
op maandag om 5.59 u.

Bestuurder en passagier
Een bestuurder is iedere gebruiker van de openbare weg die 
actief deelneemt aan het verkeer. In tegenstelling tot een 
bestuurder neemt een passagier niet actief deel aan het 
verkeer en rijdt hij dus rond samen met een andere weg-
gebruiker. In overeenstemming met deze definitie worden 
voetgangers opgenomen in de categorie van de bestuurders.

Voetganger
Weggebruiker die zich verplaatst te voet, in een rolstoel 
of terwijl hij een fiets of bromfiets voortduwt.

5. GEBRUIKTE DEFINITIES
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Bromfiets
Bromfiets van klasse A, klasse B of met 3 of 4 wielen.

Motorfiets
Motorfiets van 400cc of minder, of motorfiets van meer 
dan 400cc.
 
Auto
Personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, minibus 
of campingvoertuig.

Vrachtwagen
Vrachtwagen of tractor met of zonder aanhangwagen.

Geteste bestuurder (alcohol)
Bestuurder die een positief of negatief resultaat op  
de ademtest heeft behaald of de test heeft geweigerd.

Bestuurder onder invloed (of positief)
Bestuurder die een positief resultaat behaalt op de 
ademtest (alcoholconcentratie in het bloed hoger dan 
of gelijk aan 0,5 g/l) of de test weigert.

% aan geteste bestuurders
Aantal geteste bestuurders / aantal bestuurders betrokken 
bij ongevallen met lichamelijk letsel.

% aan bestuurders onder invloed
Aantal bestuurders onder invloed / aantal geteste 
bestuurders.

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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DE GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES

1
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1. INLEIDING

De wet van 19991 biedt gemeenten de mogelijkheid om in 
gemeentelijke administratieve sancties te voorzien (GAS) in 
(vooral) hun algemeen politiereglement (AP) en versterkt 
de gemeentelijke bevoegdheid in de strijd tegen overlast, 
van verbaliseren tot en met de toepassing van de sanctie.

Inbreuken op het AP van de gemeenten werden aan-
vankelijk bestraft met politiestraffen. Door de beperkte 
middelen die ze tot hun beschikking hebben, besteedden 
Parketten en gerecht evenwel meer aandacht aan het 
vervolgen van meer ernstige vormen van criminaliteit. 
Gemeenten konden dus hun reglementen in feite niet laten 
naleven. Dat deed jegens overtreders een steeds groter 
gevoel van straffeloosheid ontstaan bij de publieke opinie 
die, met name door de berichtgeving in de media, steeds 
meer vragende partij was voor oplossingen en concrete 
maatregelen om de kleinere problemen in de stad en het 
daaruit voortvloeiende onveiligheidsgevoel terug te dringen.

Uit de laatste Veiligheidsmonitor van 2009 bleek dat 
bepaalde gedragingen door de burger als hinderlijk 
werden gezien en een invloed hadden op het gevoel  
van onveiligheid2. Belangrijkste pijnpunten waren het 
rondslingeren van voorwerpen in de straat, het besmeuren 
van muren of gebouwen en geluidsoverlast (niet 
veroorzaakt door het verkeer). De lokale veiligheids-
enquête 2011-2012 leverde gelijkaardige resultaten op3.

Om de gemeenten te steunen in de toepassing van de GAS, 
heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tussen 2005 en 
2010 een subsidie toegekend aan de 19 gemeenten. Deze 
subsidie maakt het met name mogelijk om het salaris te 
betalen van een ambtenaar van universitair niveau waarvan 
de taak erin bestond om borg te staan voor de toepassing 
van de wet tot instelling van de GAS. Met het oog op de 
coherentie met het gevoerde beleid, werd deze subsidie 
geïntegreerd in het Brussels Preventie- en Buurtplan (BpBP) 
2010-2014 dat een specifiek onderdeel voorzag, gewijd aan 
de bestrijding van overlast op lokaal niveau. Gemeenten 
hebben voortaan de mogelijkheid om fondsen toe te wijzen 

aan alle ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de GAS. 
Ter informatie: het budget 2013 dat door het Gewest werd 
toegekend aan de gemeenten wat dit punt betreft, bedroeg 
6.333.109 € en had betrekking op 180 ambtenaren4. 

Vandaag sanctioneren alle gemeenten van het Brussels 
Gewest bepaalde overtredingen op hun algemeen politie-
reglement met GAS-boetes.

De verklarende omzendbrief met betrekking tot de nieuwe 
regeling van de gemeentelijke administratieve sancties 
van 22 juli 2014, bepaalt overlast als “een lichte vorm  
van verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid 
en zindelijkheid”5. De term overlast heeft betrekking 
op een notie van ongemak, hinder, maar verwijst ook 
naar een zekere lichtheid die feiten uitsluit die worden 
beoordeeld als zijnde ernstig, zoals diefstal of agressie. 
Overlast is van een andere orde dan delinquentie en 
heeft dus geen strafrechtelijke definitie.

In de denkoefeningen die hieromtrent worden gehouden, 
wordt verwezen naar studies die werden gerealiseerd met 
name door Georges Kelling en James Wilson en waaruit 
de theorie is ontstaan van het “kapotte raam” (broken 
windows)6 en die hebben aangetoond dat wanneer een 
raam stuk raakt in een wijk, het niet lang duurt vooraleer 
de andere ramen ook stukgaan, wat dus een cascade  
aan overlast veroorzaakt. Deze theorie belicht het feit dat 
door het ontbreken van maatschappelijke reacties op 
overlast sociale verloedering en de ontwikkeling van het 
onveiligheids  gevoel in de hand worden gewerkt. Wanneer 
de tekenen van verval steeds duidelijker worden, steekt 
vandalisme de kop op, eventueel gevolgd door ernstiger 
gedrag zoals diefstal en agressie. In het kader van de theorie 
van het kapotte raam, is het herstel van het vertrouwen 
pas mogelijk wanneer orde en netheid worden hersteld.

Terwijl het “nultolerantie”-beleid deze benadering soms 
pretendeert te hanteren, proberen andere beleidslijnen 
precies deze vermeende link met de theorie van het kapotte 

1: De wet van 13 mei 1999 aangaande de administratieve sancties in de gemeenten, B.S. 10 juni 1999.
2:  Federale politie, “Veiligheidsmonitor 2008-2009”, Commissariaat-Generaal, Directie van de operationele politionele informatie, Politiebeleids-

ondersteuning, Dienst Beleidsgegevens.
3:  Federale politie, “Lokale Veiligheidsenquête 2011”, Commissariaat-Generaal, Directie van de operationele politionele informatie, Politiebeleids-

ondersteuning, Dienst Beleidsgegevens.
4: Idem.
5:  Omzendbrief ter verduidelijking van de gewijzigde GAS-reglementering van 22 juli 2014, p. 2, beschikbaar op https://www.besafe.be/sites/

besafe.localhost/files/wetgeving/omzendbrief_gas_nl.pdf.
6:  WILSON J.-Q., KELLING G.-L., 1982, “Broken Windows”, in Atlantic Monthly, p.29-38, geciteerd door ROCHÉ S., 2000, “La théorie de la vitre cassée en 

France. Incivilités et désordres en public”, in Revue française de sciences politiques, vol. 50, nr. 3, p. 387, beschikbaar op: 
    http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_2000_num_50_3_395480.
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7: ROCHÉ S., 2000, Op. Cit., p. 390.
8: Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties art. 3, 1°, p. 41293, B.S. 1e juli 2013.
9: Id., art. 3, 2°.
10:  Union des Villes et Communes de Wallonie, (2012), “Sanctions administratives communales: wetsontwerp”, Advies van de Raad – Synthese, p. 1, 

beschikbaar op: http://www.uvcw.be/no_index/actualite/4564-11681281486102082013104200197054390804.pdf.

raam te mijden. De Franse socioloog Sébastien Roché 
lanceert het begrip ‘overlast’ in Frankrijk in het begin van 
de jaren 90 en steunt zich daarbij op Amerikaanse 
publicaties voor een beter begrip van de basisgedachte. 
Hij maakt een onderscheid tussen de noodzaak om zo 
snel mogelijk schade of een vernieling te herstellen 
(theorie van het kapotte raam) en de noodzaak om de 
daad zo snel mogelijk te bestraffen. In tegenstelling tot 
afwijkend gedrag en delinquentie, zoals fysieke agressie 
of diefstallen, wordt overlast als weinig verwerpelijk 
beschouwd door de meerderheid van de mensen en 

“wordt daar vooral ontwijkend op gereageerd […]; overlast 
zoekt vooral zichtbare en hoorbare doelen, komt voor daar 
waar het maatschappelijke leven zich afspeelt, en er wordt 
geen enkel economisch profijt uit gehaald”7. Het gaat  
hier dus om een geheel van uitzonderlijk gevarieerde 
maatschappelijke vormen van overlast die niet zozeer 
mensen aantasten in hun fysieke integriteit, maar de 
elementaire regels van het sociale leven overhoop gooien 
die in feite moeten zorgen voor vertrouwen. Ze worden 
beschouwd als zijnde niet ernstig en ze zijn zichtbaar, 
omdat ze zich voordoen in een openbare ruimte.

2.  WETTELIJK KADER EN PERSONEEL

2.1. De wet van 24 juni 2013 betreffende  
de gemeentelijke administratieve sancties  
en haar uitvoeringsbesluiten

De overtredingen voorzien door de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden 
geklasseerd in 3 categorieën die elk gepaard gaan met een bijzondere procedure. Voor eenzelfde inbreuk kan maar  
één sanctie worden opgelegd.

1

2

 Louter administratieve inbreuken worden uit-
sluitend administratief bestraft.

Gemengde inbreuken kunnen administratief of 
strafrechtelijk worden bestraft. We maken een 
onderscheid tussen:

       ernstige gemengde inbreuken die alleen maar 
administratief gesanctioneerd kunnen worden mits 
de uitdrukkelijke toestemming van het Parket8;

       lichte gemengde inbreuken die alleen maar 
administratief gesanctioneerd kunnen worden 
mits de uitdrukkelijke toestemming van het 
Parket9.

Wanneer we het advies volgen van de Union des 
Villes et Communes de Wallonie, kunnen we ons 
de vraag stellen of bepaalde overtredingen niet te 
ernstig zijn om administratief behandeld te worden: 

“bepaalde overtredingen, al dan niet betrekking 
hebbend op de openbare orde, dienen wegens hun 
ernst uitsluitend te worden behandeld door de 
strafrechtelijke rechtbanken. Dit onder andere om 
redenen die te maken hebben met de fundamentele 
beginselen van de scheiding der machten of van de 
gelijkheid en de non-discriminatie. Een administratieve 
autoriteit, hoe doeltreffend de sanctie ook kan zijn 
die daaruit voortvloeit, zal nooit kunnen terugvallen 
op dezelfde garanties als een rechter”10. 

Er zijn nog andere nadelen van de GAS-procedure 
ten overstaan van de garanties van de gerechtelijke 
procedures, zoals bijvoorbeeld het feit dat het on-
mogelijk is om bijkomend informatie-onderzoek te 
vragen aan de Politie van andere gemeenten of nog 
het feit dat het niet mogelijk is om schadevergoeding 
toe te kennen aan het eventuele slachtoffer. 
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11:  Wet van 24 juni 2013, Op. Cit., art. 3, 3°, p. 41294. Deze overtredingen mogen niet verward worden met overtredingen die betrekking hebben op het 
parkeren van beperkte duur, betalend parkeren en parkeren op plaatsen die voorbestemd zij voor bewoners die deel uitmaken van de eerste categorie.

12:  De Nieuwe Gemeentewet, Brusselse ed., gecoördineerde tekst art. 135 §2, geraadpleegd in september 2014 op: http://www.avcb-vsgb.be/nl/
publicaties/nieuwe-gemeentewet/gecoordineerde-tekst/bevoegdheden-art-117-142.html.

13: In dit geval dient een protocolakkoord te worden afgesloten met het Parket.

2.2. Het algemeen politiereglement  
en zijn overtredingen

Het algemeen politiereglement is een verzameling van alle politie-ordonnanties die werden goedgekeurd door de 
gemeente via de gemeenteraad. Dit stelt de gemeente in staat om de openbare orde te handhaven in ruimere zin  
en op te treden tegen elke vorm van verstoring van het gemeentelijke belang. De gemeente heeft tot taak om  
“ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name in de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid  
en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen”12. De overlast die de gemeenten willen verbieden  
of bedwingen wordt hoofdzakelijk gedefinieerd in artikel 135, § 2 van de Nieuwe gemeentewet:

 
 

1

2

3

5

6

7

 Alles wat verband houdt met een veilig en vlot 
verkeer op openbare wegen, straten, kaden en 
pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, 
de opruiming van hindernissen, het slopen of 
herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod 
om aan ramen of andere delen van gebouwen 
enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade 
kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen 
dat voorbijgangers verwondingen of schade kan 
toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen  
kan veroorzaken; voor zover de Politie over het 
wegverkeer betrekking heeft op blijvende of 
periodieke toestanden, valt zij niet onder de 
toepassing van dit artikel.

 Het tegengaan van inbreuken op de openbare 
rust, zoals vechtpartijen en twisten met volks-
oploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van 
openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke 
samenscholingen die de rust van de inwoners 
verstoren.

Het handhaven van de orde op plaatsen waar 
veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten 
en markten, bij openbare vermakelijkheden en 
plechtigheden, vertoningen en spelen, in drank-
gelegen heden, kerken en andere openbare plaatsen.

 Het toezicht op een juiste toemeting bij het  
slijten van waren (waarvoor meeteenheden of 
meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne 
van openbaar te koop gestelde eetwaren.

 Het nemen van passende maatregelen om rampen 
en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën 
te voorkomen en het verstrekken van de nodige 
hulp om ze te doen ophouden.

 Het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe 
rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren 
aanleiding kunnen geven.

 Het nemen van de nodige maatregelen, inclusief 
politieverordeningen, voor het tegengaan van 
alle vormen van openbare overlast. 

De gemeenten bepalen de toepassingsmodaliteiten van 
hun algemeen politiereglement. In dit opzicht beslissen zij:

 om het toe te passen, geheel of gedeeltelijk, op 
minderjarigen vanaf 14 jaar en, in dat geval, te 
voorzien in een bemiddelingsprocedure;

 om alternatieve maatregelen voor te stellen voor 
meerderjarigen (bemiddeling of gemeenschapsdienst);

 om het uit te breiden tot gemengde inbreuken;
 om het uit te breiden tot de inbreuken op het 

Verkeersreglement13.

De gemeenten hebben eveneens de keuze om hun 
algemeen politiereglement al dan niet in overeenstemming 
te brengen met:
 de gemeente(en) van dezelfde politiezone;
 de andere gemeenten van hetzelfde gerechtelijke 

arrondissement.

De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
hebben ook de mogelijkheid om hun politiereglement te 
harmoniseren op gewestelijk niveau.

Inbreuken op stilstaan en parkeren die eveneens 
gemengd zijn, maar die betrekking hebben op het 
stilstaan en het parkeren11 en op de bepalingen 
van het verkeersbord C3 (autovrije zone) en F103 

(voetgangerszone). Deze nieuwe inbreuk die eigen 
is aan stilstaan en parkeren, trad in voege in juli 
2014, maar dient nog gepaard te gaan met het 
afsluiten van een protocolakkoord met het Parket. 

3

4
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2.3. De administratieve sancties  
en alternatieve maatregelen

De wet voorziet in 4 sancties:
 De administratieve boete. Gemeenten kunnen daar zelf 

het bedrag van bepalen14. En dat kan gaan tot 350 € 
voor meerderjarigen en 175 € voor minderjarigen;

 De administratieve intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning;

 De administratieve schorsing van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning;

 De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van 
een instelling.

De eerste sanctie wordt opgelegd door de sanctionerende 
ambtenaren, de drie laatste worden opgelegd door het 
College en, in dringende gevallen, door de Burgemeester.

Ook al gaat het hier niet om een eigenlijke GAS, maar om 
een algemene administratieve politiemaatregel die behoort 
tot de bevoegdheid van de Burgemeester, vermelden we 

eveneens het tijdelijk plaatsverbod, dat op 1 januari 2014 
werd ingevoerd15.

De wet voorziet eveneens in twee alternatieve maatregelen 
voor administratieve boetes:
 De bemiddeling16;
 De gemeenschapsdienst 17.

Voor minderjarigen moet bemiddeling worden voorgesteld. 
In geval van een mislukking, kan een gemeenschapsdienst 
worden voorgesteld of een boete worden opgelegd. Voor 
meerderjarigen kunnen bemiddeling en gemeenschaps-
dienst worden voorgesteld alvorens een boete wordt 
opgelegd.

Tot slot voorziet de wet twee mogelijkheden: ouderlijke 
betrokkenheid18 wanneer het gaat om een minderjarige, 
of, en in het algemeen, de gewone verwittiging.

14:  Behalve voor overtredingen met betrekking tot stilstaan en parkeren en voor overtredingen die betrekking hebben op de verkeersborden C3 en F103.
15:  De Nieuwe Gemeentewet, Op. Cit., art. 134 sexies.
16: De lokale bemiddeling wordt gedefinieerd in artikel 4 §2, 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,  
 “als een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of  
 schadeloos stellen of om het conflict te doen bedaren”.
17:  Gemeenschapsdienst bestaat uit een opleiding en/of een onbezoldigde prestatie die wordt omkaderd door de gemeente of een andere openbare instelling 

aangeduid door de gemeente. Deze gemeenschapsdienst mag niet langer duren dan 30 uur voor meerderjarigen en 15 uur voor minderjarigen.
18:  Deze procedure kan worden toegepast in dossiers van minderjarigen voorafgaand aan elk bemiddelingsaanbod. Op deze manier kunnen ouders, 

de voogd of de personen die toezicht houden op de minderjarige mondeling of schriftelijk hun opmerkingen formuleren met betrekking tot de 
vastgestelde inbreuk en de opvoedende maatregelen uiteenzetten die ze denken toe te passen. Indien de sanctionerende ambtenaar zich kan 
vinden in de uitleg die wordt gegeven en in de voorgestelde maatregel, kan hij het dossier in dit stadium afsluiten.

© BPB - BPL
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FIGUUR 1:
Schema van verbaliserende personeelsleden en soorten inbreuken waarvoor ze de bevoegdheid hebben om te verbaliseren

2.4 De verbaliserende ambtenaren

Figuur 1 geeft een overzicht van alle bevoegde verba  li  -
serende personeelsleden en preciseert hun bevoeg d -
heid om de verschillende soorten overtredingen te 
verbaliseren19.

Politiemensen (ambtenaren en agenten) hebben de 
bevoegdheid om alle inbreuken zonder enig onderscheid 
te verbaliseren en zijn ook de enigen met betrekking  
tot de gemengde inbreuken, met uitzondering van 
parkeer overtredingen die ook vastgesteld kunnen worden 
door gemeenteambtenaren. De gemeenteambtenaren zijn 
niet bevoegd om gemengde inbreuken te verbaliseren, 
met uitzondering van stilstaan en parkeren, maar kunnen 
de andere inbreuken wel verbaliseren. De gewestelijke 
en provinciale ambtenaren, het personeel van de inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome 
gemeentebedrijven en het personeel van openbare 
vervoersmaatschappijen zijn enkel bevoegd voor de louter 
administratieve inbreuken en, tot slot, het personeel van 
het parkeeragentschap voor parkeerinbreuken.

Deze opsplitsing in de sanctioneringsbevoegdheden leidt 
ertoe dat we bij de analyse de drie inbreukencategorieën 
moeten onderscheiden, omdat ze niet voortvloeien 
uit een gelijke logica, zowel vanuit het standpunt van 
de aard van de feiten als vanuit het standpunt van de 
verbaliserende ambtenaren. 

De verbaliserende gemeenteambtenaren kunnen boven-
dien deel uitmaken van verschillende diensten: gemeen-
schap swachten-vaststellers, ambtenaren van de openbare 
netheid, van stedenbouw, van de controle van populaire  
evenementen. Ze kunnen eveneens, ter aanvulling, ambte-
naren zijn belast met het opstellen van vaststellingen inzake  
taksen, met de bewaking van de openbare weg en van de  
werven. Blijkt evenwel dat de meeste gemeenschapswachten 
een laag kwalificatieniveau hebben. In 2013 was 85 %  
van het personeel van niveau D of E, met 12 % van niveau C. 

Deze onderverdeling kan in de loop van de komende 
jaren nog evolueren, omdat de wet van 24 juni 2013  
het verbaliserende personeel wil professionaliseren. Sinds 
1 januari 2014 dienen nieuw aangeworven personeels-
leden houder te zijn van een diploma hoger middelbaar 
onderwijs, opleiding te volgen en te slagen in de examens 
die daaraan gekoppeld zijn20. 

Er zijn bovendien 6 lokale bemiddelaars in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, één per politiezone. Het 
Grootstedenbeleid is belast met de uitvoering van het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014 met betrekking  
tot de bemiddeling in het kader van de GAS. Het sluit 
overeenkomsten af met de gemeenten die een lokale 
bemiddelaar hebben aangesteld en die deze bemiddelaars 
ten dienste stellen van de politiezones21.

19:  Geïnspireerd op het schema van VINCKE I., 2013, “Gemeentelijke administratieve sancties: wat is er veranderd?” in Nieuwsbrief, Vereniging van de 
Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2013/04, p. 10.

20: Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, B.S. 1 juli 2013.
21:  Voor meer details, zie http://www.mi-is.be/be-nl/grootstedenbeleid/bemiddeling. 

© BOPV
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De registratie van de gemeentelijke administratieve 
sancties  door de gemeenten begint het voorwerp uit te 
maken van een opvolging op gewestelijk niveau, deels 
onder impuls van de Lokale Veiligheidsdiagnostieken (LVD) 
en van het Observatorium voor Preventie en Veiligheid. De 
kwaliteit van de registratie zal daardoor verder toenemen 
wegens de verplichting voor de gemeenten om een 
register bij te houden met daarin de naam, voornaam, 
geboortedatum en verblijfplaats, alsook de aard van de 
begane feiten en de aard van de sanctie23. We vermelden 
bovendien dat bijkomende kenmerken, zoals het bedrag 
van de boetes, of informatie van kwalitatieve orde, zoals 
de redenen van het eventueel mislukken van alternatieve 

maatregelen of gewoonweg de besluitvormingslogica  
van de sanctionerende ambtenaren wel eens noodzakelijk 
zouden kunnen zijn bij analyses.

Onderhavige analyse is gebaseerd op 3 bronnen: de 
Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS), de LVD’s en 
een specifieke enquête via vragenlijst die werd verstuurd 
naar de gemeenten. De eerste bron geeft de cijfers die door 
de Politie werden opgenomen in de categorie over tredingen 
van het “lokale politiereglement”, de tweede bron geeft 
informatie over het aantal gemeentelijk administratieve 
sancties en de bedragen van de boetes, de laatste geeft 
in hoofdzaak het type gesanctioneerde feiten. 

22: Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, Op. Cit., art. 7§ 1e.
23: Id., art. 44 §2.

3.  ANALYSE VAN  DE  
REGISTRATIEBRONNEN

2.5. De sanctionerende ambtenaar

Van zodra de inbreuk is geverbaliseerd, wordt die 
doorgegeven aan de sanctionerende ambtenaar die borg 
staat voor de opvolging ervan. Hij garandeert de strikte 
naleving van de procedure. Het is zijn taak om te 
communiceren met de betichte (of ouder, voogd of de 
persoon belast met het toezicht op de minderjarige), 
hem toegang te verschaffen tot zijn dossier, hem te 
verhoren of het verhoor uit te sluiten wanneer de 
beoogde boete lager is dan 70 €, hem te horen in zijn 
verweermiddelen en zich uit te spreken over de passende 
maatregel. Hij kan het dossier in elke fase van de 
procedure seponeren.

Hij beschikt over een zekere beoordelingsbevoegdheid: 
de administratieve sanctie dient in verhouding te staan 
tot de ernst van de feiten die er ten grondslag aan liggen 
en rekening houden met een eventuele recidive in het 
geval de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor 
eenzelfde inbreuk binnen 24 maanden die voorafgaan 
aan de nieuwe vaststelling22. Omdat hij een rechterlijke 
opdracht uitvoert, moet de sanctionerende ambtenaar 
benoemd worden door de gemeenteraad. 

Tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar 
om een boete op te leggen kan beroep worden 
aangetekend, ofwel door de meerderjarige overtreder bij 
de politie rechtbank van het arrondissement van de plaats 
waar de inbreuk werd begaan of van zijn domicilie,  
ofwel door de ouders, voogd of personen die instaan 
voor het toezicht op de minderjarige overtreder bij de 
jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de persoon die 
het beroep aantekent.

Tegen de beslissing om geen boete op te leggen kan 
enkel beroep worden aangetekend door de gemeente, 
maar niet door het eventuele slachtoffer.

Voor de Brusselse gemeenten geldt dat, daar waar  
de sanctionerende ambtenaren vroeger meestal de 
gemeente secretarissen waren, we toch vandaag een 
zekere specialisatie van de opdracht kunnen vaststellen 
met ambtenaren die ofwel afkomstig zijn van de juridische 
dienst, of van het kabinet van de gemeentesecretaris  
of zelfs nog van andere gemeentediensten. Het gaat 
hierbij vaak altijd om juristen.
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FIGUUR 2:
Inbreuken op het algemeen politiereglement (GAS)  
in België en in het BHG

24:  De “a priori”-hypothese waarbij wordt uitgegaan van een geneigdheid tot registratie van deze feiten die gelijk is voor de verschillende zones, is een 
beperking voor deze denkoefening. 

3.1. Overtredingen van de algemene  
politiereglementen

Deze categorie van de PCS toont, op basis van de 
politiestatistieken, het geregistreerde aandeel van de 
bijdrage van de Brusselse politiezones tot de toepassing 
van de wetgeving op de GAS24.

De toename is aanzienlijk vanaf 2000. Ze is constant in 
Brussel, behalve in 2008, maar neemt nog lichtjes toe 
tussen 2012 en 2013, in tegenstelling tot het nationale 
cijfer dat terugloopt. Het Brusselse aandeel neemt 
eveneens toe, en gaat van 4 % van het nationaal 
totaal in 2000 naar 16 % in 2013, wat de toenemende 
betrokkenheid bevestigt van de Politie in de GAS in het 
Brussels Gewest (Figuur 2). 

Het detail van de cijfers per zone wijst op situaties en 
evoluties die zeer sterk kunnen verschillen tussen de 
politiezones (Figuur 3). De sterke toename is immers 
in ruime mate toe te schrijven aan de zone Brussel 
Hoofdstad Elsene die van 3 feiten in 2000 evolueert naar 
6.774 in 2013, wat goed is voor 85 % van het totaal voor 
dat laatste jaar. 

Daartegenover staat dat de 5 andere zones een 
ontwikkeling neerzetten die meer dan 100 keer minder 
sterk is, met een maximum van 595 feiten voor de zone 
Zuid in 2012. 

Wanneer we enkel de vijf laatste jaren bekijken, dan 
vertonen de zones Zuid, Polbruno en Montgomery een 
duidelijke stijging, Ukkel/W.-B./Oudergem blijven min of 
meer stabiel. Brussel West, nochtans 2de in 2005 en 3de  
in 2006, lijkt vanaf 2007 op een andere manier een 
beroep te doen op dit politiereglement door de effectieve 
toepassing ervan over te laten aan de gemeentelijke 
actoren buiten de Politie die aanzienlijke cijfers registreren. 

© BOPV – Bron: PCS
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Inbreuken op het APR (GAS) in de politiezones
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3.2. De lokale veiligheidsdiagnostieken

In het kader van de opvolging van het Brussels Preventie- 
en Buurtplan, bevatten de LVD’s die de gemeenten 
opstellen, in hun bijlage 2, informatie met betrekking tot 

de GAS voor de jaren 2012 en 2013. Tabel 1 geeft daar 
een samenvattend beeld van.

TABEL 1:  
Algemene samenvattende tabel van de GAS 2012-2013

PV's-
vaststellingen 
doorgestuurd 

naar de SA

Dossiers  
met boetes

Totaalbedrag  
van de boetes (€) Bemiddeling

Minder-
jarigen-
dossiers

Minder-
jarigen-
dossiers  

met boete

Verbalisering 
door de 

Politie (%)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Anderlecht 473 637 - 387 18.730 31.520 0 6 0 0 0 0 57 37

Oudergem 2.393 4.475 370 - - - 0 120 0 3 0 0 82 63

Sint-Agatha-Berchem 1.382 1.833 1.270 1.696 81.375 92.032 0 0 0 0 0 0 98 96

Brussel-Stad 4.634 5.166 1.592 1.418 121.710 117.205 222 97 53 36 16 10 94 97

Etterbeek 511 743 83 197 9.984 11.744 22 26 2 0 1 0 36 26

Evere 2.123 1.433 1.067 532 161.019 81.933 6 6 0 1 0 1 76 49

Vorst - - - - - - - - - - - - - -

Ganshoren 1.748 1.849 1.558 1.484 99.890 92.296 0 2 0 0 0 0 74 45

Elsene 7.800 9.521 5.570 4.894 224.000 329.490 0 156 122 131 26 20 49 45

Jette 4.383 4.024 3.467 2.685 164.982 138.490 25 36 1 4 0 3 2 -

Koekelberg 2.662 3.846 2.259 3.190 165.765 199.161 1 0 3 14 0 1 96 96

Molenbeek 16.665 16.977 15.070 9.621 993.066 1.043.764 25 21 20 13 15 8 81 -

Sint-Gillis 1.890 2.082 144 1.247 37.540 49.880 108 124 4 6 4 0 23 19

Sint-Joost-ten-Node 5.116 137 4.375 90 221.129 7.425 20 31 2 2 0 0 100 100

Schaarbeek 6.326 4.156 4.954 3.647 570.070 - 0 0 0 0 0 0 99 98

Ukkel 677 655 191 187 22.920 - 7 0 0 0 0 0 24 17

Watermaal-Bosvoorde 597 650 502 528 29.050 35.975 0 0 0 0 0 0 93 55

Sint-Lambrechts-
Woluwe

122 89 29 27 1.615 - 9 12 0 1 0 0 76 66

Sint-Pieters-Woluwe 211 1.198 187 598 8.830 46.355 1 0 5 0 0 0 23 5

Totaal 59.713 59.471 42.688 32.428 2.931.675 2.277.270 446 637 212 211 62 43 66 57

© OBPS – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven

3.2.1.  Aantal PV’s-vaststellingen

Wanneer we de cijfers samenbrengen voor het BHG, dan 
komen we aan een getal van 59.471 PV’s-vaststellingen 
opgesteld in 2013 (59.713 in 2012). De gemeenten 
Molenbeek en Elsene nemen bijna de helft van de 
administratieve sancties van het Gewest voor hun rekening 
(45 %). Brussel-Stad en Schaarbeek hebben eveneens een 
groot aantal opgestelde PV’s-vaststellingen, maar deze 
toestand kan worden verklaard door de omvang van  
de gemeente. Oudergem, Jette en Koekelberg noteren 
eveneens een aanzienlijk aantal PV’s-vaststellingen, maar 
hun grondgebied en inwoneraantal zijn minder groot. 

Om deze systematische fout te neutraliseren, hebben  
we het aantal gemeentelijke artistieke sancties gewogen 
per gemeente op grond van de bevolking25 (Tabel 2).

Naar rato van hun bevolking zijn de 5 gemeenten 
die het vaakst gebruik maken van GAS, Molenbeek, 
Elsene, Oudergem, Koekelberg en Jette. We vermelden 
daarbij dat van deze gemeenten, de gemeente Elsene 
in hoofdzaak inbreuken sanctioneert die te maken 
hebben met eigendom en met de openbare orde, 
terwijl de andere gemeenten in hoofdzaak inbreuken 
registreren die in verband staan met parkeren, zoals 
we zullen zien.

25:  We weten dat de problemen met parkeren en sluikstorten ook mee worden veroorzaakt door mensen van buiten de gemeente. De bevolking wordt 
gebruikt als een grootte-indicator. 
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TABEL 2:  
Aandeel van de PV’s-vaststellingen die per gemeente worden doorgegeven op grond van de bevolking in 2012 en 2013.

Gemeente 2012 2013

Sint-Jans-Molenbeek 19,66 20,35

Elsene 5,74 8,72

Oudergem 1,20 4,72

Koekelberg 2,64 4,65

Jette 3,05 2,49

Ganshoren 0,87 1,06

Sint-Agatha-Berchem 0,30 1,05

Evere 0,31 -0,83

Sint-Gillis -1,18 -0,86

Watermaal-Bosvoorde -1,13 -1,03

Sint-Pieters-Woluwe -3,16 -1,50

Sint-Joost-ten-Node 6,19 -2,13

Etterbeek -3,14 -2,75

Schaarbeek -0,62 -4,32

Sint-Lambrechts-Woluwe -4,35 -4,41

Ukkel -5,86 -5,87

Brussel-Stad -6,86 -5,91

Anderlecht -8,98 -8,76

Vorst - -

© BOPV

© Isbelle Thiry



198 BOPV – Verslag 2015

TABEL 3:  
Bedragen van de opgelegde boetes, reeds geïnd of nog te innen
Boetes (€) 2012 2013
Opgelegd totaalbedrag 2.931.675 2.277.269

Bedrag geïnd op 31 december 2.127.595 1.397.655

Bedrag nog te innen op 31 december 732.362 1.086.836

© OBPS – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven

3.2.2. Personeel betrokken  
bij de strijd tegen overlast

Wanneer we Tabel 1 bekijken, kunnen we niet anders dan 
vaststellen dat met uitzondering van de 5 gemeenten 
Etterbeek, Jette, Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe, 
alle andere gemeenten een aanzienlijk, of zelfs het 
overgrote, aandeel verbaliseringen vertonen, opgesteld 
door de Politie. In totaal sanctioneert de Politie 66 % van 
de feiten in 2012, en 57 % in 2013.

Wanneer we de extreme gevallen bekijken, zijn de 
gemeenten van de politiezone Polbruno (Schaarbeek, 
Sint-Joost en Evere) goed voor 90 % van de verbaliseringen 
door de Politie, met zelfs 100 % in Sint-Joost. In het 
omgekeerde geval haalt Jette slechts 2 %.

Naast de eigenlijke politiemensen, telt het gemeente-
personeel dat betrokken is bij de bestrijding van overlast 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013, 180 
gemeenteambtenaren, en in 2012, 184 ambtenaren. 
De verdeling van het aantal ambtenaren per gemeente 
wijst op belangrijke verschillen, met de gemeenten 
Schaarbeek, Molenbeek, Brussel-Stad en Elsene op kop, 
en Ukkel en de twee Woluwe’s als laatste (Figuur 4).

We hebben momenteel geen informatie over de verdeling 
van het personeel tussen verbaliserende ambtenaren  
en administratieve ambtenaren. We kunnen bovendien 
ook geen onderscheid maken in het type inbreuk dat 
wordt geverbaliseerd door de Politie of door een 
gemeenteambtenaar.

Naar rato van de bevolking toont Figuur 5 het aandeel 
van het gemeentepersoneel dat wordt toegewezen voor 
10.000 inwoners. Vanuit dit opzicht blijven de gemeenten 
Ukkel en de twee Woluwe’s op de laatste plaats, maar 
komt Sint-Joost op kop, gevolgd door Koekelberg en 
Evere. Dan komen Schaarbeek en Molenbeek, terwijl 
Brussel-Stad naar de 13de plaats verhuist. 

3.2.3. Opvolging van de dossiers

Zoals reeds gesignaleerd in de analyse van de wettelijke 
bepalingen, beslist de sanctionerende ambtenaar over 
hoe het verder moet met de PV’s-vaststellingen in het 
kader van de wet. Hij kan beslissen om die te seponeren 
(geen dossier openen), een GAS-procedure te starten, 

een alternatieve maatregel voor te stellen of om een 
verwittiging te geven.

Terwijl het aantal PV’s-vaststellingen en dossieropeningen 
min of meer stabiel is gebleven tussen 2012 en 2013, is 
het aantal dossiers met boete aanzienlijk afgenomen, 
terwijl de seponering lichtjes is toegenomen (Figuur 6).

Seponering

Seponering is goed voor minder dan 10 % van het aantal 
PV’s-vaststellingen. In 2012 waren er 5.069 seponeringen 
en in 2013 5.710, wat neerkomt op een toename van 13 %. 
Er zijn verschillende redenen voor een seponering. De vaakst 
voorkomende redenen zijn het feit dat de persoon in 
kwestie niet kan worden geïdentificeerd in het Rijksregister, 
het gebrek aan bewijzen, onbruikbare PV-vaststellingen, een 
oud adres of een verjaring van de termijn voor vervolging. 

De boetes

De boetes zijn goed voor 72 % van de PV’s-vaststellingen 
in 2012; in 2013 is dat 58 %. Deze daling zou wel eens in 
hoofdzaak te wijten kunnen zijn aan het tijdsaspect bij het 
invoeren van de gegevens vermits er geen rekening wordt 
gehouden met boetes die nog niet werden geïnd in 2013, 
terwijl de boetes in 2012 allemaal reeds werden geïnd. 

Uit de analyse van het aantal PV’s-vaststellingen die 
effectief hebben geleid tot een boete blijkt dat er nogal wat 
verschillen zijn tussen de gemeenten; we weten evenwel 
niet welke invloed dit tijdsaspect bij het invoeren heeft 
op deze verschillen. De 5 eerste gemeenten hebben een 
boetepercentage van meer dan 80 %, met Berchem op 
kop (93 %). De 7 volgende gemeenten halen scores tussen 
67 en 50 % en, tot slot, de laatste 5 gemeenten halen een 
boetepercentage tussen 37 en 27 % (Figuur 7).

 

Het totale bedrag van de boetes die werden ingevoerd 
(Tabel 3) is gedaald met 3 % tussen 2012 en 2013, voor 
de 14 gemeenten waar we de cijfers van hebben voor de 
2 jaren, wat ongetwijfeld te maken heeft met een zeker 
tijdsverschil in de invordering. Voor die 14 gemeenten is dit 
bedrag in 2013 goed voor een totaal van 2.277.269 €, wat 
80 € oplevert per PV-vaststelling. We kunnen aanzienlijke 
verschillen vaststellen naargelang van de gemeenten en 
van jaar tot jaar in eenzelfde gemeente. 



199De gemeentelijke administratieve sancties

FIGUUR 4:
Aantal gemeenteambtenaren betrokken bij de bestrijding van overlast (verbalisering en administratie) 

© OBPS – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven 

FIGUUR 5:
Aantal ambtenaren voor 10.000 inwoners

© OBPS – Bron: Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Plaatselijke Besturen, Directie Gesubsidieerde Initiatieven
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FIGUUR 6:
Evolutie van de administratieve 
behandeling van de dossiers tussen  
2012 en 2013 in het BHG
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FIGUUR 7:
Aandeel van de PV’s-vaststellingen van 2013 die werden gevolgd  
door een boete voor 17 gemeenten (Oudergem en Vorst ontbreken)
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In 2012 werd 76 % van de boetes betaald vóór 31 
december van het lopende jaar, tegenover 61 % in 2013.  
Dat betekent dat nog een aanzienlijk bedrag moet worden 
ingevorderd voor het jaar 2013. Een onbepaald gedeelte 
van dat bedrag zal nooit worden betaald. De invordering is 
met andere woorden nooit volledig.

De problematiek van de minderjarigen

In juni 2010 verklaarde het Kinderrechtencomité van de 
Verenigde Naties verontrust te zijn door het systeem van 
de gemeentelijke administratieve boetes zoals dat wordt 
toegepast op minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en vroeg 
ons land om te bekijken of dit systeem wel strookt met het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.26 

Een dergelijke evaluatie is er tot nog toe niet gekomen.

Het College van procureurs-generaal heeft, in afwachting 
van de arresten van het Grondwettelijk Hof, de procureurs 
des Konings gelast om de minderjarigen uit te sluiten  
van de protocolakkoorden: “Wat de toepassing van de 
gemeentelijke administratieve sancties betreft op minderjarigen, 
is een voorzichtige houding aangewezen vermits er onzekerheid 
bestaat ten aanzien van de grondwettelijkheid van de nieuwe 
bepalingen”27. 

Bepaalde instanties hebben zich bovendien uitgesproken 
tegen de mogelijkheid om de leeftijd te verlagen tot 14 jaar. 
Sinds 1 januari 2014 kunnen minderjarigen van 14 jaar 
gesanctioneerd worden met een GAS op voorwaarde dat 
het algemeen politiereglement in die zin werd aangepast. 
De “conseil de la jeunesse” meent dat dit project “doet 
uitschijnen dat jonge adolescenten schadelijke elementen 
kunnen zijn voor het algemeen welzijn die men best zo snel 
mogelijk sanctioneert en weer op het juiste spoor zet”28.  
De liga voor de mensenrechten gaat in diezelfde richting: 
“Dit wetsontwerp […] stigmatiseert duidelijk jongeren door 
hen te beschouwen als mogelijke delinquenten die men zo 
snel mogelijk moet opvoeden”29.

Deze kritieken en bekommernissen dienen evenwel 
ernstig genomen te worden vanuit doctrinaal en technisch-
juridisch oogpunt, maar in de praktijk blijkt uit de realiteit 
van de cijfers dat nog maar weinig jongeren in aanraking 
zijn gekomen met de GAS en dat de boete nog steeds 
het laatste redmiddel is. De meeste gemeenten hebben 
trouwens beslist om geen GAS toe te passen op jongeren 

van minder dan 16 jaar omdat ze ervan uitgaan, zoals  
de gemeente Oudergem het stelt, dat “het gedrag van  
een minderjarige, jonger dan 16, de verantwoordelijkheid 
moet blijven van de ouders”.30 

Het aantal dossiers waar minderjarigen bij betrokken zijn, 
is beperkt: 413 voor de 2 betrokken jaren, wat neerkomt 
op 0,35 % van de GAS in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, waarvan 89 % alleen al voor de gemeenten 
Brussel, Elsene en Molenbeek. Dit zijn ook de gemeenten 
die de meeste sancties opleggen aan minderjarigen, 
zijnde 90 %.

We herinneren eraan dat pas als laatste redmiddel, 
wanneer bemiddeling en eventueel, gemeenschapsdienst 
zijn mislukt, een boete kan worden opgelegd aan een 
minderjarige. Gemeentelijke administratieve sancties 
voor minderjarigen willen betrokkenen vooral tot de 
orde roepen en hebben een opvoedende taak. 25 %  
van de dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn, 
hebben evenwel geleid tot de betaling van een boete. 
Wat deze dossiers met boete betreft, maken de 
ingezamelde gegevens geen onderscheid tussen een 
openlijke weigering, het feit dat de betrokken persoon 
niet verscheen op de afspraak voor een bemiddeling, of 
het niet uitvoeren van een gemeenschapsdienst. 

Binnen eenzelfde politiezone, passen bepaalde gemeenten 
de administratieve sancties toe vanaf 14 jaar, andere niet 
(Tabel 4).

Van de vijf gemeenten die de mogelijkheid hebben 
voorzien om de GAS-leeftijd te verlagen tot 14 jaar, 
hebben er slechts 3 (Etterbeek, Jette en Koekelberg) PV’s-
vaststellingen opgesteld voor minderjarigen tussen 16 en 
18 voor de jaren 2012 en 2013. Het gaat hier in totaal om 
24 PV’s-vaststellingen wat net geen 6 % is van de GAS 
opgelegd aan minderjarigen. Ook al hebben we geen 
enkele informatie over de aard van de feiten, kunnen we 
toch vaststellen dat de 5 gemeenten die de leeftijd voor 
toepassing van een gemeentelijke administratieve sanctie 
hebben verlaagd naar 14 jaar, niet de gemeenten zijn die 
in het verleden jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben 
gesanctioneerd, vermits 94 % van de GAS opgelegd aan 
minderjarigen werd opgelegd door andere gemeenten 
die de leeftijd niet hebben verlaagd naar 14 jaar. De 
toepassing van de nieuwe wet sinds januari 2014 moet 
eigenlijk nog worden gevalideerd omtrent dit aspect. 

26:  Comité voor de Rechten van het Kind, 2010, “Overweging van de rapporten die werden ingediend door de Lidstaten overeenkomstig artikel 44  
van het Verdrag van Genève – Slotbemerkingen”, Brussel, p. 17-18.

27:  College van Procureurs-Generaal bij de hoven van beroep, 2014, Omzendbrief nr. 1/2006, versie herzien op 30 januari 2014.
28:  Conseil de la Jeunesse, 2013, “Les amendes administratives (SAC)”, Advies, beschikbaar op http://www.conseildelajeunesse.be/wp-content/

uploads/2013/04/Avis-SAC-Conseil-de-la-Jeunesse.pdf.
29:  La Ligue des Droits de l’Homme, 2012, “ Amendes administratives : puni à 14 ans ! “, perscommuniqué beschikbaar op http://www.liguedh.be/

espace-presse/123-communiques-de-presse-2012/1561-amendes-administratives-puni-à-14-ans.
30:  “Oudergem sanctioneert minderjarigen pas vanaf 16 jaar. Uitbreiding van de wet betreffende de administratieve sancties”, in De Oudergemnaar,  

nr. 82, maart-april 2014, geraadpleegd op: http://www.auderghem.be/sites/default/files/auderghemois/pdf/Auderghemois_82.pdf.
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TABEL 4:  
Leeftijd van minderjarigen die in aanmerking kunnen komen voor een GAS, volgens gemeente

Politiezone Gemeente leeftijd

Brussel Hoofdstad Elsene
Elsene 16

Brussel-Stad 16

Brussel West

Jette 14

Sint-Agatha-Berchem 14

Koekelberg 14

Ganshoren 16

Sint-Jans-Molenbeek 16

Zuid

Anderlecht 16

Sint-Gillis 16

Vorst 16

Ukkel/W.-B./Oudergem

Ukkel 14

Oudergem 16

Watermaal-Bosvoorde 16

Montgomery

Etterbeek 14

Sint-Pieters-Woluwe 16

Sint-Lambrechts-Woluwe 16

Polbruno

Evere 16

Sint-Joost-ten-Node 16

Schaarbeek 16

© BOPV

© GOB - SPRB

Bemiddeling

Het aantal gevallen van bemiddeling steeg van 446 in 
2012 naar 637 in 2013, een toename van 43 %. Net zoals 
de GAS voor minderjarigen, vertegenwoordigt dit maar 
een klein aandeel van alle opgestelde PV’s-vaststellingen, 
namelijk ongeveer 1 %. In Stad Brussel (319) en in Sint-Gillis 

(232) werd voor deze beide jaren het meest bemiddeld.

In dit stadium is het niet mogelijk om de leeftijd te 
achterhalen van de overtreder, noch de feiten die hebben 
geleid tot de bemiddeling, noch of die bemiddeling ook tot 
resultaat heeft geleid. We hebben geen informatie over de 
gemeenschapsdienst.
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3.3. Enquête bij de gemeenten

Het grote aantal betrokken partijen op het terrein en de 
gebrekkige uniformisering bemoeilijken de gewestelijke 
analyse van de administratieve sancties, met name wat betreft 
de gesanctioneerde feiten. Om de behandelde informatie te 
vervolledigen, werd een vragenlijst uitgewerkt door het BOPV, 
in samenwerking met Bertrand de Buisseret, sanctionerend 
ambtenaar van Elsene en vertegenwoordiger van het netwerk 
van Brusselse sanctionerende ambtenaren. Deze vragenlijst 
werd verstuurd naar de leden van het netwerk en aangevuld 
naargelang van de beschikbaarheid van de gegevens.

De vragenlijst bestaat uit 3 roosters. Het eerste heeft 
betrekking op het totaal aantal PV’s-vaststellingen per 
maand voor de laatste 3 jaren, het tweede op het aantal 
gemengde en eenvoudige inbreuken, en hun thematische 
verdeling, de plaats van de inbreuk, het type verbalisant, 
de verdeling tussen meerderjarigen en minderjarigen en 
het geslacht van de overtreder, de opvolging en tot slot de 
procedure-info. Het derde rooster bevat, voor het jaar 2013, 
gedetailleerde informatie over alle beoogde inbreuken 
volgens het type feiten. Het zijn de resultaten van de studie 
van dit derde rooster die hier worden voorgesteld.

12 gemeenten hebben ons hun gegevens doorgespeeld, 
de andere waren niet in staat te antwoorden binnen de 
voor opgestelde termijn omdat de gegevens in de meeste 
gevallen niet waren geïnformatiseerd. Wat de verkregen 
resultaten betreft, waren de gemeenten niet in staat om een 
groot deel van de vragen te beantwoorden vermits die te 

precies waren voor de staat van de gegevens die op zeer  
korte termijn beschikbaar werden gesteld. Tot slot werd 
enkel het jaar 2013 aan een analyse onderworpen, omdat de  
roosters voor de andere jaren niet voldoende waren 
ingevuld. Wij hadden vooral aandacht voor het soort feiten 
die uiteindelijk voor de grootste vooruitgang hebben 
gezorgd in vergelijking met de gegevens afkomstig van 
de LVD’s, die eerder werden geanalyseerd. 19 gemeenten 
hebben gedetailleerde informatie verschaft over de feiten 
in de vragenlijst. 

 
3.3.1.  De gesanctioneerde feiten

Bij het lezen van de 8 LVD’s waarin de problematiek van de  
GAS aan bod kwam, hebben we vastgesteld dat vooral  
(en in hoof d zaak vanwege de politie) parkeerproblemen, 
beschadigingen (met inbegrip van graffiti) en lawaai werden 
geverbaliseerd. Slechts 3 gemeenten konden een ge-
detailleerde verdeling voorleggen. De naar de gemeenten 
gestuurde vragenlijst maakt het ook mogelijk om deze 
informatie te verkrijgen voor 9 bijkomende gemeenten. Op een 
totaal van 59.359 PV’s-vaststellingen (zie overzichtstabel van  
de 19 gemeenten), hebben we precieze gegevens verkregen 
voor 11 gemeenten, zijnde 39.587 feiten en 67 % van het 
totaal. En we vermelden ook dat de meerderheid van de 
artikelen van de algemene politiereglementen nooit worden 
gebruikt, wat dus vragen doet rijzen over hun nut. Omgekeerd, 
welk type feiten wordt op herhaalde wijze geverbaliseerd.

FIGUUR 8:
Verdeling van de GAS naargelang van het type feiten  
in 2013 voor 11 gemeenten
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FIGUUR 9:
Aandeel van het parkeren in de GAS voor 11 gemeenten
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De meest gesanctioneerde feiten, weergegeven in Figuur 8, 
hebben betrekking op: 
 parkeren (30.615);
 allerlei vervuiling van de openbare ruimte (3.076);
 achtergelaten afval, sluikstorten (2.034);
 lawaai ‘s nachts en overdag (988);
 het belemmeren van toegang tot of van de werking 

van de hulpdiensten (408);
 beschadigingen en vernielingen van goederen, graffiti 

inbegrepen (398);
 activiteiten of privatieve bezetting van de openbare 

weg (350);
 dieren zonder leiband, hinderlijke of schadelijke 

dieren (302);
 de plicht om een gebouw, een weg te onderhouden 

of het voetpad sneeuwvrij te maken (163);
 schotelantennes (114). 

 
We kunnen daarbij 2 belangrijke themablokken onder-
scheiden. Wat het parkeren betreft, zijn de feiten waarbij 
toegang wordt belemmerd voor de hulpdiensten en de 
onwettelijke privatieve ingebruikneming van de ruimte 
het eerste themablok van de GAS dat de feiten van 
ingebruikneming van de ruimte en het blokkeren van 
stedelijke functies viseert. Het tweede blok is heel duidelijk 
gericht op het milieu, met de netheid, de vuilnisbakken 
en allerlei afval, lawaai en schadelijke dieren. Tot slot zit 
de verplichting tot onderhoud zowat tussen de beide 
blokken, omdat dit zowel slaat op het belemmeren van 
doorgang als op visuele ongezondheid.

Het gaat in hoofdzaak om feiten die niet zozeer 
zijn gericht op specifieke personen, maar op de 
gemeenschap in het algemeen. Het gaat hier om feiten 

die eigen zijn aan zones met grote dichtheid en hoge 
bevolkingsconcentraties, om een gebrekkige naleving 
van de basisregels met name wat betreft het gebruik 
van vuilbakken, om een verantwoorde verplaatsing 
in de stad volgens de geldende verkeersregels en om 
het naleven van elementaire verplichtingen, zoals het 
onderhoud van privégoederen en het onder controle 
houden van dieren die iemand onder zijn hoede heeft 
in de openbare ruimte. 

Ook al was de wet van 24 juni 2013 nog niet van toepassing, 
is het parkeren veruit het belangrijkste probleempunt. 
De geest van de wet beoogde nochtans niet enkel het 
parkeren dat uiteindelijk maar een specifieke inbreuk 
vertegenwoordigt in het geheel van gemengde inbreuken. 
Indien dit een specifieke keuze zou zijn inzake het 
gemeentelijk inbreukenbeleid kunnen we ons de vraag 
stellen of dit niet veeleer de uitdrukking is van een zeer 
uniforme toepassing van de gemeentelijke sancties. We 
kunnen ons echter wel voorstellen dat, in tal van gevallen, 
dit soort inbreuken het onveiligheidsgevoel kan verhogen 
omdat hier sprake is van normoverschrijding en dus van 
gedrag dat indruist tegen het maatschappelijk contract 
dat is gebaseerd op vertrouwen. We signaleren ook dat 
er nog andere normatieve instrumenten bestaan31 die in 
bepaalde gevallen kunnen verklaren waarom gemeenten 
niet investeren in thema’s die worden beoogd door de GAS 
omdat die elders al behandeld worden.

Deze doorslaggevende rol van het parkeren in de 
toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve 
sancties, geldt evenwel niet voor een aantal gemeenten. 
De gegevens die we hebben, tonen ook hier aan dat er 
nogal wat verschillen zijn tussen de gemeenten (Figuur 9).  
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FIGUUR 10:
Verdeling van de GAS per gemeente (parkeren niet)
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31:  We denken met name aan de gemeentelijke belastingreglementen, aan de gewestelijk ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012, aan de bouwmisdrijven. 
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Op 11 gemeenten, zijn er 5 die in meer dan 90 % van 
de gevallen parkeren verbaliseren, 2 in meer dan 80 %,  
Sint-Gillis 62 %, Sint-Lambrechts-Woluwe 46 %, Etterbeek 
31 % en Elsene 1 %, wat erop wijst dat niet alle gemeenten 
op dezelfde manier investeren in de strijd tegen andere 
vormen van overlast. 

Voor de 8.919 feiten, parkeren niet meegerekend, 
verdienen de verschillen tussen gemeenten eveneens 
een gedetailleerde analyse. In een eerste fase analyseren 
we het gewicht van de inbreuken buiten het parkeren  
per gemeente (Figuur 10). Elsene neemt 57 % voor zijn 
rekening, Molenbeek 17 % en Sint-Gillis 7 %. 

Voor de 3 gemeenten die het meest zijn vertegenwoordigd 
van de 11 die hier in detail worden toegelicht, wijst de 
verdeling in type inbreuken op een aantal belangrijke 
verschillen.

Sint-Gillis heeft enkel GAS voor de categorie afval, 
vuilnisbakken en sluikstorten. De rest gaat in hoofdzaak 
naar parkeren, zoals we reeds hadden onderstreept. 

De gemeenten Molenbeek en Elsene vertonen een 
uitgebreid gamma gesanctioneerde feiten met aanzienlijke 
verschillen, zoals blijkt uit Figuur 11.

In Molenbeek hebben de sancties in 54 % van de gevallen 
betrekking op afval en sluikstorten, tegenover slechts  
3 % in Elsene. Omgekeerd zijn netheid en allerlei vervuiling 
goed voor 58 % van de sancties in Elsene tegenover 

slechts 2 % in Molenbeek. Deze verschillen heffen elkaar 
evenwel op wanneer we deze 2 categorieën samen 
belichten die betrekking hebben op de fysieke omgeving 
en de problematiek van de vuilnisbakken.

Het blokkeren en allerlei belemmeringen van de hulp-
diensten zijn goed voor 25 % in Molenbeek, wat hier wijst 
op een lokaal fenomeen of een lokale prioriteit. In Elsene 
is de aanwezigheid van nachtclubs en bars ongetwijfeld 
een verklaring voor het feit dat 13 % van de sancties te 
maken heeft met lawaai. 

 
3.3.2. De procedure

Wanneer de gemeentelijke organisatie en het organigram 
van de diensten die instaan voor het beheer van de 
GAS sterke verschillen laten zien, ook in de behandeling  
van de dossiers, is het heel waarschijnlijk dat de realiteit 
in de Brusselse gemeenten wordt gekenmerkt door een 
diversiteit in de benaderingen. Slechts 4 gemeenten 
(Koekelberg, Berchem, Elsene en Schaarbeek) hebben 
voldoende indicaties gegeven aangaande het gedeelte 
dat betrekking heeft op de opvolging van het GAS-
dossier. Het beperkte staal heeft dus enkel betrekking 
op 10.494 dossiers in 2013, wat neerkomt op 17,6 %  
van het totaal.

De cijfers van Tabel 5 geven aan dat de seponering 
een aandeel vertegenwoordigt van 22 %. Een gewone 
verwittiging is goed voor 7 %, terwijl bijna 70 % van de 

FIGUUR 11:
Vergelijking van de gesanctioneerde feiten tussen 2 gemeenten die het vaakst grijpen naar het middel van de GAS
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PV’s-vaststellingen aanleiding hebben gegeven tot een 
GAS-procedure. Deze cijfers verschillen nogal van de 49 % 
die werd verkregen voor alle gemeenten op basis van de 
LVD’s, door de gemeenten die hier een hoog percentage 
boetes voorstellen tegenover de PV’s-vaststellingen.

In 43,5 % van de gevallen werd de bekendmaking van 
de inbreuk aan de overtreder niet gevolgd door een 
uitleg of een betwisting van zijnentwege, wat dan 
automatisch heeft geleid tot een boete. In de gevallen 
waarin de overtreder uitleg verschafte of de inbreuk 
betwistte, werd slechts in 5 % van de gevallen een einde 
aan de procedure gemaakt zonder het opleggen van 
een boete. Voor de resterende 95 %, beschikken we niet 
over precieze gegevens aangaande de beslissing om 
de boete al dan niet te verminderen als gevolg van de 
hoorzitting. 

Wat de alternatieve maatregelen betreft, heeft enkel 
Elsene geantwoord. Het is niet mogelijk om conclusies  
te trekken over het al dan niet slagen van de gemeen-
schapsdienst en bemiddelingen. 

3.3.3.  Geslacht van de overtreders

Wat het geslacht betreft van de overtreders, kan geen 
enkele conclusie worden getrokken uit het staal, dat 
deze variabele maar in 16 % van de feiten preciseert. Dat 
bevestigt nog maar eens de noodzaak om de gegevens 
meer gedetailleerd in te voeren met het oog op analyse.

3.3.4. Plaats van de inbreuken

Op de vragenlijst die werd verstuurd naar de gemeenten 
werd als plaats voor het begaan van de feiten een horeca-
etablissement of een groene ruimte voorgesteld. De 
openbare weg had daar aan toegevoegd kunnen worden. 

Enkel de 3 gemeenten Berchem, Schaarbeek en Elsene 
hebben informatie aangevuld met betrekking tot het 
aantal inbreuken dat werd geverbaliseerd op deze 
plaatsen. Op een totaal van 15.398 PV’s-vaststellingen 
voor deze 3 gemeenten, hadden 843 betrekking op een 
horeca-etablissement, wat neerkomt op 5,5 %, en slechts 
12 feiten op een groene ruimte. 

3.3.5. Verdeling tussen  
minderjarigen en meerderjarigen

6 gemeenten hebben de verdeling opgegeven tussen 
minderjarigen en meerderjarigen. Op een staal van 
11.331 personen, waren 11.288 meerderjarig en 43 
minderjarig. De minderjarigen zijn dus goed voor 0,38 % 
van de PV’s-vaststellingen, wat een percentage is dat 
vergelijkbaar is met de 0,35 % uit de analyse van de LVD’s.

TABEL 5:  
Aantal dossiers en behandeling voor 17,6 % van de GAS (4 gemeenten) 

Aantal dossiers volgens  
de behandeling

Seponering 2.311

Waarschuwing 769

Doorgegeven aan de lokale bemiddeling 65

GAS-procedure 7.362

Gedetailleerde beschrijving 
van de GAS-procedure

Automatische boete als gevolg van het uitblijven van een reactie 
van de overtreder

4.569

Geen boete als gevolg van de uitleg van de overtreder 563

Boete ondanks de uitleg van de overtreder 2.435

Boete na het mislukken van een gemeenschapsdienst 0

Geslaagde bemiddeling 57

Boete na mislukte bemiddeling 8

© BOPV 
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4. CONCLUSIE

Onderhavige analyse is gebaseerd op de bijlage 2 van 
de preventiediensten van de Brusselse gemeenten, 
uitgezonderd Vorst, in het kader van het Brusselse 
Preventie- en Veiligheidsplan waarin onlangs de subsidie 
werd opgenomen met betrekking tot de GAS; alsook op een 
vragenlijst die we rechtstreeks hebben doorgegeven aan 
de leden van het netwerk van Brusselse sanctionerende 
ambtenaren. Via deze vragenlijst konden de antwoorden 
worden behandeld van 12 gemeenten, waarvan 9 zelfs 
op een zeer gedetailleerde manier. We hebben ook 
verschillen kunnen vaststellen tussen de informatie in 
de bijlage 2 en in de vragenlijst. Deze verschillen kunnen 
worden verklaard door de interpretatieverschillen van 
de vragen die werden gesteld in de vragenlijst, door 
de verschillende personen die de vragenlijsten hebben 
ingevuld of nog door het moment van de vraag, dat een 
invloed heeft op het aantal afgesloten dossiers en voor 
een aanzienlijke variatie zorgt in de meest recente cijfers, 
zoals hier het jaar 2013. 

Ondanks deze bedenkingen, hebben we toch een aantal 
trends kunnen blootleggen.

De gemeentelijke administratieve sancties zijn niet het 
enige instrument dat door de gemeenten wordt gebruikt 
om op te treden tegen overlast. Gemeenten maken 
immers ook gebruik van het belastingsreglement en 
van de gewestelijke milieu-ordonnantie, met name om 
op te treden tegen sluikstorten of het buitenzetten van 
huishoudelijk afval buiten de toegestane uren.

Met de invoering van de GAS wilde men aanvankelijk het 
onveiligheidsgevoel en het gevoel van straffeloosheid 
wegnemen door de ongemakken aan te pakken waarmee 
de gebruikers van de stad geconfronteerd zouden 
kunnen worden en om onaangepast maatschappelijk 
gedrag te sanctioneren. De gemeentelijke definitie van 
“overlast” verklaart het sterk uiteenlopende karakter van 
het gedrag dat wordt beschouwd als zijnde onburgerlijk. 
Sommige gedragingen dat in een gemeente worden 
getolereerd, worden dan weer niet getolereerd in een 
andere gemeente. Bedoeling is het bevorderen van de 
subsidiariteit en het preciseren van de prioritaire GAS op 
basis van de stedelijke ruimte. Men dient er dus vanuit 

te gaan dat overlast niet noodzakelijkerwijze door elke 
gemeente op dezelfde manier wordt beschouwd, een 
redenering die ook wordt gevolgd door de wet van 6 januari 
2014, waarbij “een tekst moeten worden voorgelegd voor 
de harmonisering van de gemeentelijke politiereglementen, 
met inachtneming van de specifieke kenmerken van de 
gemeenten”32, en door het meerderheidsakkoord van de 
Brusselse Gewestregering, dat de invoering beoogt van 
een “geharmoniseerd politiereglement voor de politiezone”33.

Maar dit type werking impliceert vooral dat het niet 
steeds makkelijk is voor de gebruiker om te weten wat hij 
al dan niet mag doen. Er is bovendien ook een breuk in 
de gelijke behandeling van de burger die de gewestelijke 
ruimte in zijn dagelijkse leven beleeft zonder rekening 
te houden met de administratieve grenzen tussen de 
gemeenten of de zones. De beoogde feiten zijn echter 
perfect begrijpbaar op gewestelijke basis zoals het 
samen-leven in de maatschappij (naleven van de uren 
waarop vuilniszakken kunnen worden buitengezet, niet 
spuwen of afval gooien, het milieu niet beschadigen, de 
verkeersregels respecteren…). Het nieuwe regeerakkoord 
2014-2019 toont trouwens de wil van de Brusselse 
Gewestregering op milieuvlak om “de processen voor het 
sanctioneren van overlast voor heel het Brussels Gewest  
te harmoniseren”34.

De inbreuken met betrekking tot het stilstaan en 
parkeren zijn op dit moment vormen van overlast die het 
meest worden gesanctioneerd. De toepassing van de wet 
van 24 juni 2013 kan het aantal PV’s-vaststellingen van dit 
type nog doen toenemen omdat deze wet het voortaan 
mogelijk maakt om deze inbreuken te verbaliseren met 
name in autovrije zones en in verkeersvrije straten. 
De budgettaire impact op de gemeenten kan pas de 
komende jaren worden geanalyseerd.

Met betrekking tot de toepassing van de GAS op 
minderjarigen vanaf 16 jaar, en voortaan vanaf 14 jaar 
voor 5 gemeenten sinds de wijziging van de wet, hebben 
we het geringe aantal gevallen aangehaald waarin deze 
mogelijkheid werd geconcretiseerd, zijnde 0,35 % van de 
GAS, waarvan slechts een kwart heeft geleid tot een boete, 
vermits bemiddeling verplicht is voor minderjarigen. 

32:  Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de VIde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, art. 14,  
§2 quater, 7°, p. 8720, B.S. 31 januari 2014.

33:  Gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019, p. 68, beschikbaar op: http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/regeerakkoord150714.pdf.
34:  Id., p. 60. 
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Voor het overige wordt maar weinig gebruik gemaakt 
van de bemiddeling en de gemeenschapsdienst. De 
toepassing van GAS voor feiten die betrekking hebben 
op volwassenen, hangt af van de praktijk en van de wil 
van de personen die belast zijn met de GAS, maar vooral 
van de aanwezigheid van een geïdentificeerd slachtoffer. 

Om de analyse te vervolledigen zou het ook interessant 
zijn om zich eens te buigen over het preventiebeleid 
van de gemeenten met name met de bedoeling om 
de inwoners te informeren over de regels die zijn 
opgenomen in haar algemeen politiereglement. 

Tot slot moet het invoeren van gegevens inzake GAS 
worden bevorderd en verbeterd om de evaluatie van 
het gevoerde beleid mogelijk te maken. De vragenlijst 
en de vakjes die niet werden ingevuld van de vragenlijst 
vestigen de aandacht op het remmende effect dat 
wordt veroorzaakt door de kwaliteit van de beschikbare 
gegevens. In dit opzicht is de toepassing van het wettelijke 

voorschrift met betrekking tot het registreren van de 
GAS een heuse vooruitgang. Het werk is daarmee niet af 
omdat de analyse een meer volledige invoer vereist.

Door beter na te denken over de wisselwerking tussen GAS 
en de andere van kracht zijnde normatieve instrumenten, 
moeten we kunnen zorgen voor een beter gebruik en een 
betere oriëntatie van dit instrument, rekening houdend 
met de doelstelling ervan, namelijk de vermindering 
van de overlast en het onveiligheidsgevoel. Ook zou het 
belang van het parkeerprobleem gepreciseerd kunnen 
worden, samen met zijn geografische verscheidenheid, 
in het algemene preventie- en repressiebeleid van 
de Brusselse gemeenten. De vele verwachtingen en 
beloften, evenals de tegenkantingen met betrekking 
tot het systeem van de GAS, wijzen meer dan ooit op 
de noodzaak om de kennis omtrent de toepassing en 
de doeltreffendheid ervan te verfijnen en zodoende 
de acties van de Brusselse gemeenten beter te kunnen 
richten en te kunnen coördineren. 

© GOB - SPRB
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1. INLEIDING

De term “jeugdcriminaliteit” verwijst naar een zogenaamd 
homogene maatschappelijke groep die wordt gedefinieerd 
door leeftijd en criminele feiten. In België wordt deze term 
in gerechtelijke context gebruikt voor minderjarigen. Maar 
wanneer men het over “jeugdcriminaliteit” heeft in de 
algemene zin van het woord, dan is de bepaling van de 
leeftijdscategorie verre van vanzelfsprekend. Die bevindt 
zich ergens tussen de kindertijd en de volwassenheid, 
maar krijgt een variërende biologische en medische 
definitie. De sociologische benadering gaat uit van  
de financiële onafhankelijkheid en het verlaten van de 
ouderlijke woonst. In de praktijk steunt die laatste definitie 
op een langere jeugdtijd, met name vanwege de langere 
studietijd en een arbeidsmarkt die moeilijker toegankelijk 
is dan in het verleden. 

Ook de criminele feiten vormen verre van een homogene 
eenheid. Zij gaan immers zowel over lichte inbreuken die 
soms niet meer worden vervolgd tot moord of andere 
delicten die de samenleving als ernstig beschouwt. De 
sociale, economische en juridische gevolgen van de feiten 
zijn sterk uiteenlopend, net als de behandeling ervan door 
de overheid en de oorzaken die volgens deskundigen aan 
de basis liggen van de daden. Om de maatschappelijke 
reactie en de kijk op de jeugdcriminaliteit beter te begrijpen, 
geven we eerst een bondig historisch overzicht. De late 
negentiende eeuw werd gekenmerkt door stedelijke 
criminaliteit en sociale problemen als gevolg van de 
industrialisatie en betekende een keerpunt in de benadering 
van jeugdcriminaliteit. De oorzaak van dit gedrag werd 
niet langer verklaard door dakloosheid en een gebrek aan 
inkomen, maar werd voortaan gelinkt aan tekortkomingen 
binnen het gezin. De historische interpretatie schetst aldus 
een gerechtelijk systeem dat, vanaf de opkomst van het 
moderne strafsysteem in de late Middeleeuwen, zijn invloed 
steeds verder uitbreidt “door eerst de feiten die ten grondslag 
liggen aan het begrip landloperij uit te breiden, vervolgens de 
interventie- en ondersteuningsmethodes te diversifiëren en ten 
slotte het toepassingsgebied van deze steun uit te breiden: eerst 
het kind, vervolgens het kind en het gezin, en tot slot het kind, het 
gezin en de omgeving ”1. Aan de vooravond van de twintigste 
eeuw wordt een kwaliteitsvolle opvoeding als essentieel 
beschouwd om misdaad te ontraden bij de jongeren.

Tegen deze achtergrond wordt op 5 mei 1912 de wet 
betreffende de kinderbescherming en op 8 april 1965 de 
wet betreffende de jeugdbescherming2 goedgekeurd. Naast 
de minderjarige dader heeft men nu ook oog voor de minder
jarige die gevaar loopt als gevolg van familiale tekort
komingen; beiden vertonen de neiging om te versmelten 
uit humanistische overwegingen in het kader van de sociale 
bescherming. De wet van 1965 legt de strafrechtelijke 
meerderjarigheid vast op 18 jaar. Van de protestbeweging 
en de jongerensubcultuur van de jaren ‘70 in universitaire 
middens, naar de opkomst van de straat cultuur en de 
inachtneming van de volksklassen in de context van de 
economische crisis op het einde van het decennium, staat 
de jongere, die als een maatschappelijk probleem wordt 
gezien, voortaan op de politieke agenda. In België3 wordt de 
leerplicht, die een integrerende en normaliserende functie 
vervult, in 1983 opgetrokken tot 18 jaar. Tegelijkertijd 
wordt vanaf 1984 duidelijk dat jongeren onder de 25 
jaar werkloos zijn, wat een grote belemmering vormt voor 
hun onafhankelijkheid: ″bij gebrek aan beschikbare banen, 
worden ze als het ware nutteloos voor de samenleving″4.

Recenter nog werd België in 2006 opgeschrikt door de 
moord op Joe Van Holsbeeck in Brussel-Centraal. De 
sterke emoties en mediaaandacht die volgden op dit 
gebeuren, zorgden ervoor dat veiligheid en jeugdcriminaliteit 
meer aandacht kregen in het publieke debat. Dit leidt tot een 
alomtegenwoordig gevoel van onveiligheid. Straatbendes 
komen onder de aandacht en jongeren worden met de 
vinger gewezen. Er ontstaat een cultuur van algemeen 
onbehagen, een gevoel van onveiligheid dat wordt gekoppeld 
aan de fysieke integriteit, geweld in de openbare ruimte en 
scholen, een gedesoriënteerde jeugd en de figuur van de 
buitenlandse of allochtone jongere. Kortom, men is bang 
voor ‘de andere’ en ‘het onbekende’ in deze onzekere wereld.

Deze spanningen in het ‘samen’ leven, kristalliseren in 
machtsverhoudingen die resulteren in strafrechtelijke 
normen waarvan de overtreding een misdaad oplevert. 
In dit opzicht is de misdaad nooit een op zichzelf staande 
overtreding, maar het resultaat van een dialectische 
constructie tussen een gedrag en de manier waarop het 
door de samenleving wordt gedefinieerd5.

1: REA, A., NAGELS, C., 2007, Jeunes à perpète. Génération à problèmes ou problème de générations ?, Academia Bruylant, p. 21.
2:  Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant, colloquium van 15 mei 2012, “1912-2012 : un siècle de modèle protectionnel”, Université Catholique de 

Louvain, LouvainlaNeuve. 
3: Met de mogelijkheid om in sommige gevallen vanaf 16 jaar over te stappen naar een deeltijdse scolariteit. 
4: REA A, NAGELS C., 2007, Op. Cit., p. 24.
5:  PIRES, A., 1994, “La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques”, Université d’Ottawa, p. 6, beschikbaar op: http://classiques.uqac.ca//

contemporains/pires_alvaro/criminalite_enjeux_epistemologiques/criminalite_enjeux.html.
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1.1. Problematiek van het onderzoek

Het paradigma van de maatschappelijke rechtvaardiging 
van jeugdcriminaliteit heeft nooit belet dat er ongerustheid 
is of dat de politieke wereld en de media uitspraken doen 
over de stijgende jeugdcriminaliteit, de verjonging van  
de daders, de vervrouwelijking van de jeugdcriminaliteit,  
het fenomeen van de straatbendes, de oververtegen
woordiging van allochtonen of de toenemende ernst van 
de feiten die worden vastgesteld door de Politie en de 
gerechtelijke autoriteiten.

Vanuit deze vaststelling is het idee ontstaan om een 
onderzoek te verrichten om dit discours objectief te 
toetsen aan de geregistreerde feiten. De omvang van 
de strafbare feiten definieert nauwkeurig de verboden 
die de politiële en justitiële statistieken weergeven via 

de maatschappelijke reactie en de toepassing van de 
wet. Deze cijfers geven aldus de omvang van deze 
vorm van criminaliteit weer naar de maatstaf van de 
instellingen die ermee belast zijn. De studie en analyse 
van deze cijfers zijn van groot belang in de huidige 
context. 

Het BOPV heeft het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie (NICC) belast met een onderzoek, dat in 
maart 2014 werd afgerond onder de noemer “Vers une 
image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en 
Région de Bruxelles-Capitale”. Dit onderzoek, opgesteld 
door Valentine Mahieu, omvat een omvangrijke technische 
ontcijferings en opkuiscomponent van de opgevraagde 
databases. 

© MIVB - STIB 
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6:  Jammer genoeg werd de aanlevering van ruwe gegevens geweigerd op grond van artikel 44 van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992,  
dat de verstrekking van persoonsgegevens enkel toestaat voor de gerechtelijke autoriteiten.

7:  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), 2014, “Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en 
Région de BruxellesCapitale”, p. 1011.

2.  EPISTEMOLOGIE  
EN METHODOLOGIE

2.1. De categorie “jongeren”

2.2. Gegevensbronnen

De studie heeft gekozen voor een brede definitie van 
het begrip “jongeren” gaande van 12 tot 25 jaar, die 
aldus heel verschillende levensfasen omvat. Deze keuze 
verwijst naar de ruimere categorieën die doorgaans 
worden gebruikt in de statistiek en de wetenschappelijke 
literatuur. Minderjarige daders van 11 tot 17 jaar worden 
door de wetgeving en de toepasselijke bijzondere 

bepalingen anders benaderd dan meerderjarige daders 
van 18 tot 25 jaar.

De variabelen konden overigens kruiselings worden 
getoetst met het geslacht en nationaliteitsgroep, alsook 
met de socioeconomische gegevens. 

De gebruikte informatie is afkomstig van de Algemene 
Nationale Gegevensbank van de federale Politie (ANG), de 
statistieken van de jeugdparketten (PJP) en de Parketten 
van de correctionele Rechtbank (TPI/REA). 

De gegevens die de Politie aanleverde, bleven beperkt tot6 
het aantal strafbare feiten dat werd gepleegd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in 2011, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht 
en herkomst. De Parketten hebben de gevraagde gegevens 
ook aangeleverd. Deze bevatten echter heel wat hiaten in 
de registratie van de woonplaats en de plaats van delict 
voor de categorie minderjarigen. Er moesten correctie
procedures worden uitgevoerd om de cijfers “op te kuisen”. 

Er werden drie variabelen geselecteerd uit de statistieken 
van de Parketten: de plaats van delict, de woonplaats en 
de leeftijd van de verdachte. De kruising van de variabelen 
woonplaats en plaats van delict, levert twee soorten data 
op: feiten die werden gepleegd op het grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door jongeren die niet 
afkomstig zijn uit Brussel enerzijds en feiten die werden 
gepleegd door Brusselse jongeren buiten het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.

De studie stelt overigens duidelijk dat “delinquentie of 
criminaliteit als globaal fenomeen een ‘realiteit blijft die 
niet in cijfers kan worden uitgedrukt’ ”. De reden hiervoor 
is enerzijds empirisch, nl. door de instabiliteit van Justitie 
en van de samenleving en door de ontoereikendheid van 
onze meetinstrumenten. Anderzijds kan de onmogelijkheid 
om het fenomeen in cijfers uit te drukken ook vanuit 
theoretisch oogpunt verklaard worden: het gaat immers 
om een onderwerp dat bijzonder relatief en vaag is en dat 
steeds onderworpen is aan een bepaalde tijdsgeest, context, 
geschiedenis of representatie van bepaalde gedragingen 
die nu eens als misdadig, dan weer als gerechtvaardigd 
(euthanasie, abortus, enz.) worden beschouwd. Enkel de 
gerapporteerde (geregistreerde) criminaliteit wordt gemeten. 
Dit project heeft dus niet de pretentie jeugdcriminaliteit in 
haar geheel te behandelen, maar wel de jeugdcriminaliteit 
zoals die wordt gerapporteerd of benaderd door de 
overheden die belast zijn met de handhaving van de sociale 
controle” 7.

De onderzochte cijfers hebben betrekking op de periode 
van 1 januari 2008 tot 31 december 2012. De politie-
statistieken hebben enkel betrekking op 2011.
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3.1. Globale cijfers van de Parketten  
en steekproefbepaling

Op basis van de drie extracties afkomstig van de Parketten 
van de correctionele Rechtbank en het jeugdparket is het 
mogelijk om de cijfers van 2008 tot 2012 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te vergelijken met de cijfers voor 
België, of na te gaan hoe de verhoudingen minderjarigen 
t.o.v. meerderjarigen liggen. Hieruit kan men ook de 
selectieprocedure voor de vaststellingen verklaren, 
namelijk de steekproefbepaling voor beide leeftijds
categorieën. Het “opkuisen” van de data om valide 
gegevens te isoleren, was een arbeidsintensief proces. 
We hebben twee overzichtstabellen opgesteld met de 
steekproefomvang volgens de belangrijkste variabelen 
die we selecteerden voor de bemonstering (Tabel 1 en 2). 

Voor de jaren 2008 tot 2012 zijn er op nationaal niveau, 
alles samengeteld, 389.863 feiten waarbij minderjarigen 
betrokken zijn en 3.513.509 feiten waarbij meerderjarigen 
betrokken zijn, ongeacht hun leeftijd, t.o.v. 2.682.751 
geïdentificeerde verdachten. De feiten waarbij minder-
jarigen betrokken zijn, vertegenwoordigen 10 % van het 
totaal. Er dient onderstreept dat de inlichtingen volgens 
verschillende gehanteerde rekeneenheden verstrekt  
zijn, die bovendien voor de minder en meerderjarigen 
verschillend gedefinieerd zijn, waardoor het in perspectief 
stellen soms ongeldig of onmogelijk wordt. 

Het aandeel van de misdaden op gewestelijk grondgebied 
in het totaal voor heel België wordt geschat op 11,2 % 
voor de minderjarigen en 13,5 % voor de meerderjarigen; 
het aantal feiten waarbij de plaats van het delict onbekend 
is, is proportioneel erg laag. Dit zijn de enige geldige 
percentages die men kan vastleggen omwille van het 
groot aantal gebreken bij de registratie van de woonplaats 
van de gemelde minderjarigen of jonge meerderjarigen. 

De enige geldige indicator die kan weerhouden worden  
is het cijfer dat betrekking heeft op het aandeel feiten 
gepleegd in het BHG ten opzichte van alle zaken die 
onder het geheel van de Belgische Parketten vallen. 

De hierna voorgestelde analyse betreft dus de 13.503 
minderjarigen (enige telling) en 31.228 jonge meerder-
jarigen (enige telling) die in het BHG gedomicilieerd zijn 
en het voorwerp uitmaakten van minstens één melding, 
hetzij op het Jeugdparket, hetzij op het Correctioneel 
Parket, tijdens de periode 2008-2012.

3.  VOORNAAMSTE RESULTATEN 
VAN HET ONDERZOEK
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TABEL 2:  
Definiëring van het staal – Samenvatting 2008-2012 – Gegevens van de correctionele Parketten betreffende de gemelde 
meerderjarigen

Minderjarigen zaken

Correctionele zaken11 – Plaats van de feiten N %

België 3.513.509 100,0 %

Plaats van delict gekend 3.462.587 98,6 %

Plaats van delict onbekend 50.922 1,4 %

Feiten in BHG t.o.v. gekende plaats van delict 466.603 13,5 %

Verdachten in feiten12 – Woonplaats N %

België 2.682.751 100,0 %

Woonplaats gekend België 2.369.613 88,3 %

Woonplaats onbekend België 313.138 11,7 %

Woonplaats onbekend Arrondissement Brussel 27.098 41,0 %

Woonplaats gekend in BHG 279.571 11,8 %13

Verdachten in feiten – Leeftijd N %

België totaal 2.682.751 100,0 %

België 18-25 jaar 700.743 26,1 %

België 25 jaar en + 1.916.939 71,5 %

Leeftijd onbekend 65.069 2,4 %

Verdachten in feiten 18-25 jaar en woonplaats in BHG 79.236 3 %

Verdachten enige telling14 

Verdachten in België enige telling Niet beschikbaar 

Verdachten enige telling 18-25 jaar en gedomicilieerd in BHG 31.228 -

© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, 2014

8:  Elke zaak wordt slechts één keer geteld voor elke minderjarige die in de zaak geïmpliceerd is. Dezelfde minderjarige wordt telkens wanneer hij 
in een zaak verschijnt, opnieuw gecomptabiliseerd. 

9:  Kan slechts als een geldige indicator worden beschouwd omwille van het te groot percentage van minderjarigenzaken waarvoor de woonplaats 
van de minderjarige niet is gekend en omwille van het dubbel zo groot percentage voor de zaken die door het gerechtelijk arrondissement Brussel 
behandeld zijn. 

10: Elke minderjarige wordt slechts één keer geteld zelfs al werd hij in de periode 2008-2012 meermaals gesignaleerd. 
11:  De rekeneenheid is de zaak. Zelfs al zijn de verdachten geïmpliceerd in één en dezelfde zaak, dan wordt de zaak maar een keer geteld.
12:  Een verdachte wordt telkens geteld wanneer hij in een zaak geïmpliceerd is.
13:  Deze indicator heeft een relatieve geldigheid omwille van de significante verhouding (12 %) van registreerfouten bij het inbrengen van de 

woonplaats van het geheel van de geïdentificeerde meerderjarige verdachten door het geheel van de correctionele Parketten van België.
14:   Elke verdachte wordt slechts één keer geteld zelfs al werd hij tijdens de periode 2008-2012 meermaals gesignaleerd.
 Deze indicator heeft een relatieve geldigheid omwille van de significante verhouding (12 %) van registreerfouten bij het inbrengen van de  
 woonplaats van het geheel van de geïdentificeerde meerderjarige verdachten door het geheel van de correctionele Parketten van België.

TABEL 1:  
Definiëring van het staal – Samenvatting 2008-2012 – Gegevens van de Jeugdparketten betreffende de gemelde minderjarigen

Minderjarigen zaken N %

België 389.863 100,0 %

Plaats van delict gekend 389.460 99,9 %

Plaats van delict onbekend 403 0,1 %

Feiten in BHG t.o.v. gekende plaatsen 43.510 11,2 %

Zaken minderjarigen8– Woonplaats N %
België 389.863 100,0 %

Woonplaats gekend België 305.623 78,4 %

Woonplaats onbekend België 84.240 21,6 %

Woonplaats onbekend Arrondissement Brussel 27.098 41,0 %

Woonplaats gekend in BHG 34.386 11,3 % 9 

Minderjarigen (enige telling)10 – Woonplaats
Woonplaats gekend voor het geheel van de gemelde minderjarigen in België Niet beschikbaar 

Woonplaats gekend in BHG 13.503 -

© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, 2014
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3.2. Indicatoren en resultaten van de cijfers  
van de Parketten 

Er zijn verschillende vaststellingen mogelijk op basis van 
een reeks indicatoren. Met behulp van de tabellen en 
grafieken uit de studie, geven we hier de uitgangspunten 
van de indicatoren en bevindingen weer. 

3.2.1.  Aantal feiten per jongere

De hypothese gaat uit van een “harde kern”, nl. een klein 
aantal jonge daders, dat verantwoordelijk zou zijn voor 
een aanzienlijk aantal gepleegde feiten. Op basis van  
de steekproeven bestaande uit 13.503 minderjarige en 
31.228 meerderjarige Brusselse jongeren, stellen we een 
vergelijkbaar percentage voor beide leeftijdsgroepen 
vast, hoewel de cijfers afkomstig zijn uit verschillende 

systemen. Hieruit blijkt dat meer dan 40 % van de 
jongeren voor meer dan één feit geregistreerd staan 
(Tabel 3). In een aantal extreme gevallen (die op de 
vingers van één hand te tellen zijn) hebben de jongeren 
elk meer dan 100 feiten op hun naam staan. 

Als we hier een drempel van 10 feiten per jongere nemen 
als definitie van de harde kern, dan blijkt uit de cijfers 
van de studie dat 3,5 % van de minderjarige en 
meerderjarige jongeren van de steekproef gesignaleerd 
zijn in 25 % van de geregistreerde feiten, wat zou wijzen 
op het bestaan van een harde kern volgens onze 
definitie. We mogen evenwel niet uit het oog verliezen 
dat de indicator geen details geeft over de aard of de 
ernst van de feiten.

TABEL 3:  
Gemelde minderjarigen en jonge meerderjarigen naargelang het aantal vermoedelijk gepleegde feiten

Aantal feiten Aantal minderjarige jongeren % Aantal meerderjarige jongeren %

1 8.160 60,4 % 18.253 58,5 %

2 2.124 15,7 % 5.441 17,4 %

3 984 7,3 % 2.410 7,7 %

4 603 4,5 % 1.385 4,4 %

5 382 2,8 % 906 2,9 %

6 268 2,0 % 566 1,8 %

7 170 1,3 % 420 1,3 %

8 133 1,0 % 339 1,1 %

9 122 0,9 % 244 0,8 %

10 87 0,6 % 198 0,6 %

1120 346 2,6 % 807 2,6 %

2130 84 0,6 % 168 0,5 %

31-40 19 0,1 % 55 0,2 %

41-50 10 0,1 % 14 0,04 %

>50 11 0,1 % 22 0,1 %

TOTAL 13.503 100 % 31.228 100 %

© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, 2014
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3.2.2. Aandeel jongeren  
in de populatie 

Om de statistische bevindingen verhoudingsgewijs te 
wegen in functie van het aandeel van minderjarige of 
meerderjarige jongeren in de totale bevolking van de 
gemeente, verwijzen we naar twee indicatoren: een 
“minderjarigheidsindicator” voor de 12 tot 17jarigen en 
een “jeugdindicator” voor de 18- tot 25-jarigen (Tabel 4).

Op gewestelijk niveau is de minderjarigheidsindicator 
hoger in het Waals Gewest en het Vlaams Gewest dan in 
het BHG. De jeugdindicator is daarentegen hoger in het 
BHG dan in de overige gewesten15. 

De studie wijst op hogere minderjarigheidsindicatoren 
dan het gemiddelde voor het Gewest (ruim 7 %) voor de 
gemeenten Molenbeek, SintJoost, Berchem en Evere, en 
op lagere minderjarigheidsindicatoren voor de gemeenten 
Elsene, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Gillis 
(minder dan 6 %). Wat betreft de jeugdindicator, staat 
SintJoost aan de leiding met gemiddeld 13 % van de  
18- tot 25-jarigen en Ganshoren op de laatste plaats  
met het laagste aandeel (8,9 %).

3.2.3. Meldingscijfer en  
demografisch effect per gemeente

Het meldingscijfer per gemeente geeft het aantal 
gesignaleerde jongeren weer rekening houdend met de 
minderjarigheids en jeugdindicatoren. Na weging komen 
uit de resultaten dezelfde zeven gemeenten naar voren 
als gemeenten met een percentage dat hoger ligt dan het 
gewestelijke gemiddelde voor beide leeftijdscategorieën 
(Tabel 5). 

Uit de statistische analyse en correlatietests blijkt dat er 
geen demografisch effect is op het aandeel van de 
signaleringen. Dit betekent dat een gemeente met een 
verhoudingsgewijs groter aandeel jongeren in de populatie 
proportioneel niet meer minderjarige of meerderjarige 
jongeren oplevert in de cijfers van de overeenkomstige 
Parketten. Welnu, als het aantal jongeren in de gemeente 
geen beslissende factor is, dan besluit de studie 
logischerwijze dat er “afhankelijk van de gemeente sprake 
is van ofwel een grotere geneigdheid om misdaden te plegen 
ofwel een grotere neiging om naar politiële en gerechtelijke 
autoriteiten te verwijzen, ofwel beide samen, zonder duidelijk 
onderscheid tussen beide componenten”16.

TABEL 4:  
Aandeel van de bevolking van 12 tot 17 jaar en van 18 tot 25 jaar ten opzichte van de globale bevolking (gemiddelde 2008-2012)

Aandeel per 1.000 inwoners 12-17 jaar 18-25 jaar 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6,40 % 10,60 %

Vlaams Gewest 6,80 % 9,40 %

Waals Gewest  7,30 % 10,20 %

België 6,90 % 9,80 %

© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, 2014

TABEL 5:  
Gemiddeld meldingscijfer voor de 7 meest betroffen gemeenten (2008-2012)

Brussels gemiddeld meldingscijfer 12- tot 17-jarigen (%) Brussels gemiddeld meldingscijfer 18- tot 25-jarigen (%)

1 SintJoosttenNode 8,3 1 SintJansMolenbeek 10,7

2 Koekelberg 7,2 2 SintJoosttenNode 10,5

3 BrusselStad 7,1 3 Anderlecht 10,0

4 SintJansMolenbeek 6,7 4 BrusselStad 9,9

5 SintGillis 5,9 5 Koekelberg 8,9

6 Schaarbeek 5,6 6 Schaarbeek 8,5

7 Anderlecht 5,6 7 SintGillis 8,3

© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, update 2015

15:  Dit resultaat bevestigt het negatieve migratiesaldo in het Brussels Gewest voor jonge kinderen en hun ouders, terwijl de jonge volwassenen tot 35 jaar sterk 
vertegenwoordigd zijn en bijdragen aan een positief migratiesaldo in het Gewest, zoals beschreven in het deel betreffende de contextgegevens. 

16: NICC, 2014, Op. Cit., p. 176.
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3.2.4. Leeftijd waarop jongeren  
zich overgeven aan geregistreerde 
criminaliteit
Via de verdeling van de geregistreerde inbreuken volgens 
de leeftijd van de jongere kan het gewicht van elke 
leeftijdscategorie van 7 tot 25 jaar worden bepaald en 
kan de aanname dat jeugdcriminaliteit globaal genomen 
verjongt, worden gestaafd aan de hand van cijfers.
 
De leeftijdscurve, gerealiseerd op grond van het onderscheid 
tussen beide bevolkingsstalen, toont een stijging van de 
registraties voor een eerste feit tussen 12 en 18 jaar (Figuur 1), 
waar een eerste piek wordt bereikt, gevolgd door een afname 
tot 21 jaar om vervolgens een tweede piek te bereiken op  
25 jaar (bovengrens van de steekproef). Het zijn dus de  
17- tot 19-jarigen en de 23- tot 25-jarigen die het meest 
vertegenwoordigd zijn in aantal feiten. Deze curve heeft 
betrekking op jonge mannen, die in de meerderheid zijn (zie 

infra). De meldingen waar jonge vrouwen bij betrokken zijn, 
vertonen een trage en meer lineaire stijging met de leeftijd.

Wat de stelling van de daling van de leeftijd van jeugdige 
delinquenten betreft: de geanalyseerde gegevens duiden 
niet op een verjongingsindex van de minderjarigen die gemeld 
worden bij het Parket. Integendeel, bij de 16- en 17-jarigen 
stellen we zelfs een grotere daling vast in verhouding tot de 
algemene daling in de cijfers van de Parketten (Figuur 2). 

Waar komt dit discours in bepaalde media of sommige 
politieke persberichten dan vandaan, gelet op het feit dat 
de cijfers dit weerleggen? Er kunnen drie hypothetische 
verklaringen naar voren gebracht worden. Ten eerste kan 
het gaan om een verkeerde interpretatie van de relatieve 
stijging van het aandeel van de jongste minderjarige 
jongeren (11 tot 14 jaar) dat voortvloeit uit de sterke 
daling van het aandeel van de feiten waarbij de oudere 
minderjarigen zijn betrokken (1517 jaar). Ten tweede is 

FIGUUR 1:
Evolutie van het aantal meldingen in functie van leeftijd en geslacht (2008-2012)
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FIGUUR 2:
Evolutie van de feiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, per leeftijd en per jaar (2008-2012)
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het mogelijk dat, gelet op het feit dat de betrokken feiten 
niet in de studie worden vermeld, een reeks specifieke 
preventieve maatregelen duidelijk onderworpen zijn aan 
een daling van de leeftijd van de overtreders zonder dat deze 
daling een impact heeft op de totale cijfers. Tot slot kan het 
gaan om een kwalitatief gevoel van de jeugdrechters die 
geconfronteerd worden met een dalende leeftijd voor een 
aantal van de meest ernstige misdrijven die bijdragen tot 
de perceptie van een verjongingstrend bij verdachten die 
voor de Rechtbank voorkomen. We herinneren er evenwel 
aan dat de in het kader van deze studie verkregen cijfers 
niet wijzen op een verjonging van de gemelde jongeren.

3.2.5. Meldingen volgens geslacht

Door een onderscheid te maken naar geslacht, kunnen we 
nagaan of er inderdaad sprake is van een vervrouwelijking 
van de jeugdcriminaliteit. Uit de analyse van de steekproef, 

zie Tabel 6, blijkt een verhouding van drie vierde mannen 
tegen één vierde vrouwen voor de meldingen tussen 2008 
en 2012. Jongvolwassen vrouwen (22,6 %) zijn iets minder 
vertegenwoordigd dan minderjarige meisjes (24,5 %). 

De evolutie van het respectieve aandeel van jonge mannen 
en jonge vrouwen kon enkel worden geanalyseerd voor de 
minderjarigen in het kader van de studie. Men kan een lichte 
daling van het aandeel van de jongens vaststellen tussen 
2008 en 2012. Eerder gepubliceerde cijfers op dezelfde basis 
in termen van rekeneenheden minderjarigenzaken wijzen 
inderdaad op een lagere instroom van jongens, nl. 80 % in 
2005, wat wijst op een toename van het aandeel van de 
meisjes. Deze stijging werd overigens al bevestigd voor de 
periode 1968 tot 200517. 

De vervrouwelijking van de geregistreerde misdaad 
blijkt dus een feit. Maar niet alle gemeenten nemen in 
dezelfde mate deel aan deze tendens (Tabel 7). 

TABEL 6:  
Meldingen van jongeren volgens geslacht

12-17 jaar 18-25 jaar

Man 10.103 74,8 % 23.171 76,8 %

Vrouw 3.311 24,5 % 6.814 22,6 %

Onbekend 89 0,7 % 175 0,6 %

TOTAAL 13.503 100,0 % 30.160 100,0 %
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TABEL 7:  
Indicator van de vervrouwelijking van de meldingen volgens de gemeentelijke referentiepopulatie

Jonge vrouwen 12-17 jaar 18-25 jaar

Anderlecht 1,1 1,1

Oudergem 1,0 0,8

SintAgathaBerchem 0,8 1,3

BrusselStad 1,0 0,9

Etterbeek 0,9 1,0

Evere 1,0 1,0

Vorst 0,9 1,1

Ganshoren 1,1 1,1

Elsene 0,9 1,0

Jette 1,0 1,1

Koekelberg 1,1 1,2

SintJansMolenbeek 0,9 0,9

SintGillis 0,9 1,0

SintJoosttenNode 1,2 1,0

Schaarbeek 1,1 1,0

Ukkel 1,0 1,0

Watermaal-Bosvoorde 1,1 0,8

Sint-Lambrechts-Woluwe 1,0 1,0

Sint-Pieters-Woluwe 1,0 1,0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,0 1,0
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17:  DETRY, I., GOEDSEELS, E., 2008, “De ‘nieuwe’ statistiek van de jeugdparketten: analyse van de gegevens met betrekking tot de instroom voor het 
jaar 2005”, in VANNESTE, C., GOEDSEELS, E. en DETRY, I., De “nieuwe” statistiek van de jeugdparketten: belichting van de eerste analyseresultaten vanuit 
verschillende invalshoeken, Gent, Academia Press, p. 35, geciteerd door het NICC, 2014, Op. Cit., p. 176.
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TABEL 8:  
Het percentage meldingen van minderjarigen (per 100 inwoners) en het werkloosheidscijfer 
(socio-economische indicatoren) per gemeente

2008 2009 2010 2011 2012

Instroom-
percentage 

minder-
jarigen

Werk-
loosheids-

cijfer

Instroom-
percentage 

minder-
jarigen

Werk-
loosheids-

cijfer

Instroom-
percentage 

minder-
jarigen

Werk-
loosheids-

cijfer

Instroom-
percentage 

minder-
jarigen

Werk-
loosheids-

cijfer

Instroom-
percentage 

minder-
jarigen

Werk-
loosheids-

cijfer

Anderlecht 6,2 21,4 7,1 22,2 5,5 23,4 4,9 22,9 4,2 22,9

Oudergem 3,8 10,6 3,6 11,3 3,0 11,9 2,7 11,6 2,4 11,6

SintAgathaBerchem 5,9 14,4 4,4 15,2 3,9 16,5 4,8 16,3 4,9 16,3

BrusselStad 8,1 20,8 7,5 21,3 7,3 22,6 7,1 22,2 5,4 22,2

Etterbeek 5,4 16,0 5,4 16,7 5,3 17,9 4,3 18,0 2,8 17,7

Evere 6,3 15,8 5,6 17,5 4,6 18,6 5,0 18,4 3,3 18,5

Vorst 5,2 18,7 5,4 19,2 5,0 20,7 5,4 21,0 3,7 21,3

Ganshoren 6,1 15,1 4,6 15,8 4,5 17,2 5,5 17,2 3,6 17,3

Elsene 6,0 17,0 5,1 17,9 5,4 18,8 4,4 18,7 3,8 18,6

Jette 5,4 16,1 4,9 16,9 4,3 17,9 3,8 17,8 2,8 17,5

Koekelberg 8,8 21,2 7,4 21,7 7,7 22,6 7,3 21,6 5,0 21,4

Molenbeek 7,3 26,7 7,7 27,5 6,6 28,5 7,1 28,1 4,9 27,7

SintGillis 6,2 23,2 6,2 23,4 6,5 24,2 5,4 24,1 5,0 23,9

SintJoosttenNode 8,3 27,8 10,6 29,0 9,2 30,3 7,9 30,0 5,3 29,5

Schaarbeek 6,1 23,0 6,1 23,3 5,9 24,1 6,0 23,6 3,8 23,5

Ukkel 4,0 11,8 3,9 12,2 3,5 12,9 3,0 12,7 2,9 12,9

Watermaal-Bosvoorde 3,7 10,8 4,3 11,4 4,3 12,2 3,0 12,1 3,0 12,1

Sint-Lambrechts-Woluwe 4,0 10,4 4,1 11,0 2,7 12,0 3,2 11,7 2,4 11,5

Sint-Pieters-Woluwe 2,5 8,8 2,8 9,3 2,8 10,2 1,7 10,1 1,8 9,8

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 6,0 18,7 6,0 19,4 5,5 20,4 5,2 20,2 4,0 20,1
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De verdeling van de meldingen van minderjarigen en jonge 
vrouwen per gemeente ten opzichte van het gewestelijke 
gemiddelde van de vrouwelijke meldingen vertoont een 
symmetrie tussen de meldingen van minderjarigen en 
jonge vrouwen in Anderlecht, Ganshoren en Koekelberg, 
waar de gemeentelijke index hoger is dan de gewestelijke 
index, en in Molenbeek, waar het aandeel van meisjes lager 
is. In Berchem, Vorst en Watermaal-Bosvoorde vertonen  
de genderindexen een asymmetrie tussen de minderjarigen 
en de jongvolwassenen, met een groter aantal meisjes bij 
de instroom van jonge volwassenen in Berchem en Vorst  
en bij de minderjarigen in Watermaal-Bosvoorde.

3.2.6. Meldingen volgens  
socio-economische indicatoren

In de studie wordt ook aandacht geschonken aan het 
socioeconomische milieu en de meldingspercentages van 
minderjarigen en jonge volwassenen. De drie indicatoren 
die in deze context werden weerhouden, zijn het globale 
werkloosheidscijfer en het werkloosheidscijfer bij jongeren 

onder de 25 jaar, het aantal begunstigden van het leefloon 
en het netto belastbaar inkomen per hoofd van de bevolking.

De resultaten zijn eenduidig en tonen een zeer significante 
statistische relatie tussen de meldingen en de drie 
socio-economische indicatoren:

Hoe hoger de werkloosheidsgraad in de gemeente, 
hoe groter de instroom van minderjarige en 
meerderjarige jongeren bij de Parketten (Tabel 8).

Hoe hoger het percentage begunstigden van 
het leefloon in de gemeente, hoe hoger de 
instroom. 

Hoe lager het gemiddeld inkomen, hoe hoger de 
instroom. 

Deze significante verbanden werden al op overtuigende 
wijze aangetoond door academische onderzoeken, of 
het nu gaat om het verband tussen socioeconomische 
spanningen en geregistreerde criminaliteit of het verband 

1

2

3
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18:  NICC, 2014, Op. Cit., p. 183.
19: CHAUVIERE Ch. Et al, 2008, L’indigent et le délinquant. Pénalisation de la pauvreté et privatisation de l’action sociale, Nota van de Fondation Copernic,  
 éd. Syllepse, 142 p. 
20: NICC, 2014, Op. Cit., p. 184.

tussen socioeconomische indicatoren en strafrechtelijke 
indicatoren. Een ongunstige economische context zou 
overigens ook uitsluitingscriminaliteit bevorderen, terwijl 
gunstige economische omstandigheden eerder de 
opportuniteits criminaliteit bevorderen. Een context van 
economische onzekerheid verklaart “dat er bij voorkeur 
een meer repressieve maatschappelijke reactie zal worden 
uitgeoefend op de meest achtergestelde bevolkingsgroepen 
die het gevoel van bedreiging het best belichamen en 
gemakkelijker als daders worden aangewezen”18. Het 
paradigma van de sociale criminalisering wordt pas goed 
duidelijk wanneer het sociale beleid wordt uitgehold in 
een kwetsbare socioeconomische context; de logica  
van actie ten aanzien van de marginale en verarmde 
bevolking maakt plaats voor een strafrechtelijke aanpak19.

3.2.7. Seponering

De beslissingen van het Parket betreffende seponering 
ten aanzien van de jonge meerderjarigen werden 
geanalyseerd. Het aandeel van de verdachten die 

uitsluitend het voorwerp uitmaakten van een seponering, 
wordt berekend in functie van de gemeente waar de 
verdachte gedomicilieerd is. De indicator vergelijkt dit 
vervolgens met het gewestelijk gemiddelde. 

Globaal genomen vertonen de rijkere gemeenten van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hoger aantal 
seponeringen dan het gewestelijke gemiddelde, met 
uitzondering van Anderlecht (Tabel 9). De studie heeft 
overigens statistisch de hypothese onderzocht en 
aangetoond dat “hoe hoger het gemiddelde inkomen in de 
gemeente, hoe hoger het aantal seponeringen en hoe hoger 
het werkloosheidspercentage van jongeren onder de 25 jaar, 
hoe lager het aantal seponeringen”20. Zonder rekening 
te houden met contextuele factoren, zoals de aard 
van de feiten, de motivering van de beslissingen of de 
objectieve persoonlijke situatie, de mogelijkheid van de 
verdachte om te argumenteren of zich te verantwoorden, 
concludeert de studie dat er duidelijk sprake is van een 
gedifferentieerde maatschappelijke reactie en, meer in 
het algemeen, een correlatie tussen socioeconomische 
indicatoren en de strafuitvoering. 

TABEL 9:  
Seponeringsindicator per gemeente

Anderlecht 1,04

Oudergem 1,03

SintAgathaBerchem 1,12

BrusselStad 0,96

Etterbeek 1,03

Evere 1,00

Vorst 1,01

Ganshoren 0,99

Elsene 1,07

Jette 0,98

Koekelberg 0,98

SintJansMolenbeek 0,93

SintGillis 0,97

SintJoosttenNode 0,99

Schaarbeek 0,98

Ukkel 1,08

Watermaal-Bosvoorde 1,03

Sint-Lambrechts-Woluwe 1,12

Sint-Pieters-Woluwe 1,08

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,00
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3.3. Misdaadstatistieken van de Politie

De data van de Politie hebben betrekking op het aantal 
gepleegde en geregistreerde feiten in het Brussels Gewest, 
met vermelding van een verdachte, in 2011. De data werden 
niet “opgekuist” omdat het onderzoek gericht is op 
geaggregeerde tabellen, dat wil zeggen dat deze elders al zijn 
behandeld. Het is dus niet mogelijk om een gedetailleerde 
analyse van de validiteit uit te voeren, inclusief de schatting 
van de grootte van de steekproef ten opzichte van het 
totaal aantal feiten die door jongeren zijn gepleegd.

Ten eerste varieert het aantal feiten betreffende geïden-
tificeerde verdachten sterk naargelang de variabele en in 
functie van de leeftijd (Figuur 3). 

Ten tweede ligt het aantal feiten waarbij de leeftijd van de 
verdachte gekend is (21.138 gevallen) mijlenver af van de 
140.135 geregistreerde feiten in de zes politiezones van het 
Brussels Gewest. Dit betekent dus dat in slechts 15 % van 
de geregistreerde gevallen de verdachte gekend is, waarvan 
de helft wordt toegeschreven aan een volwassene. Deze 

vaststelling zet vraagtekens bij de kwaliteit van de 
geregistreerde informatie en bijgevolg bij de conclusies 
die zouden kunnen worden geformuleerd op basis van deze 
steekproefanalyse. De studie vermeldt overigens ook niet 
dat enkel de vijf eerste categorieën met de voornaamste21 
misdrijven in aanmerking worden genomen en dat er in 
totaal 42 categorieën zijn voor 190.828 geregistreerde feiten.

We stellen echter het volgende vast: De verhouding van 
elk van de leeftijdscategorieën is vergelijkbaar voor alle 
variabelen. Minderjarigen nemen 10 % voor hun rekening, 
jongvolwassenen één derde en volwassenen iets meer 
dan de helft. De studie verduidelijkt dat “het aandeel van 
de minderjarigen en de jongvolwassenen hoger is (+5 %) als 
men rekening houdt met de feiten, terwijl het absolute aantal 
geregistreerde feiten duidelijk lager is. Het is mogelijk dat 
men vaker minderjarige verdachten en jongeren identificeert 
dan verdachte volwassenen, of dat deze ”jonge” verdachten 
beter in de database worden geregistreerd dan de volwassen 
verdachten”22.

TABEL 10:  
Gekende variabelen van de door de Politie geregistreerde feiten met vermelding van een verdachte 

Minderjarige (0-17) Jongere (18-25) Volwassene (>25) Totaal

Geslacht 4.622 15.192 28.729 48.543

Nationaliteit 4.542 14.883 27.780 47.205
Feiten 3.058 7.649 10.431 21.138
Woonplaats 3.385 9.678 18.164 31.677
© OBPS – Bron: NICC, Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale, 2014

21: Diefstal en afpersing, beschadiging van eigendommen, vergrijp tegen de lichamelijke integriteit, drugs, andere morele waarden en gevoelens. 
22:  NICC, 2014, Op. Cit., p. 164.

FIGUUR 3:
Aandeel geregistreerde misdaden volgens leeftijd en vier variabelen (2011)
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23: B.S. 18 maart 1993, p. 5801 e.v.

4. CONCLUSIE

Op basis van de resultaten van de studie en in deze fase van onze denkoefening, kunnen we de volgende mogelijkheden 
tot verbetering voorstellen, met volle inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens23.

Wat betreft een eenvormige registratie van de criminaliteit 
op het gewestelijk grondgebied:

De overlast en hinder die aan jongeren wordt 
toegeschreven in de openbare ruimte, is niet 
onderzocht, omwille van de veelvoud van actoren 
op het terrein, waardoor observaties moeilijk 
verlopen en duur zijn. Het NICC heeft die gegevens 
dus in niet aanmerking genomen. De bestrijding 
van overlast door de uitvoering van de wet 
inzake administratieve sancties (GASwetgeving) 
en de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten 
zijn aanwezig in de 19 gemeenten, maar niet op 
eenvormige wijze. Bovendien zijn de bestaande 
gegevens niet bruikbaar omdat de registraties 
betrekking hebben op feiten en niet op personen. 

De gegevens van de gemeentelijke bemiddelaars 
zijn ook onderzocht. Hieruit blijkt dat deze gegevens 
werden geregistreerd op basis van de kenmerken 
van de overtredingen en niet de verdachten. Er is 
een onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen 
en minderjarigen, maar de gegevens werden niet 
uitgesplitst per leeftijd of geslacht. 

Wil men de kwaliteit van de registraties verbeteren, 
dan moet men dus ook rekening houden met  
de persoonsgegevens, zoals de woonplaats of de 
plaats van het delict, de leeftijd, het geslacht en 
eventueel ook het opleidingsniveau.

Om verder te gaan in deze denkoefening en analyse:

Op basis van de selectie van de steekproeven 
(die reeds gebeurd is) zou het mogelijk zijn om 
de studie verder te zetten en verder onderzoek 
te verrichten aan de hand van de fusie van de 
databases TPI-zaken en TPI-verdachten. Zo zou 
men bijvoorbeeld de in het Brussels Gewest 
door niet-inwoners van Brussel gepleegde feiten 
kunnen onderzoeken naargelang de woonplaats 
van de daders.

Men zou verder ook de seponeringskwestie 
kunnen onderzoeken, samen met de besluit
vormings logica die van toepassing is op jonge 
meerderjarigen in functie van hun gemeente van 
herkomst en de socioeconomische indicatoren 
en de mogelijkheid om deze informatie te 
verwerken voor de instroom van minderjarigen  
in de jeugdparketten. 

Men zou de ruwe gegevens van de Politie kunnen 
benutten om de analytische mogelijkheden van 
deze bestaande database voor het Brussels 
Observatorium voor de Preventie en Veiligheid en 
de academische wereld te ondersteunen. 
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Tot slot is het wellicht raadzaam om, gelet op de significantie van de statistische verhouding tussen de meldingen 
en de socioeconomische indicatoren, de rechtshandhavingsinstrumenten en hun doelmatigheid voor een jong 
publiek, alsook de tweedegraads misdaadpreventiefunctie van de maatschappelijke instellingen voor regulering 
en sociale, culturele en educatieve standaardisering in het Brussels Gewest opnieuw in vraag te stellen. Dit 
probleem moet evenwel worden aangepakt zonder idealisme, omdat een precaire situatie geenszins criminaliteit 
vergoelijkt. Misschien is het nuttig om terug te denken aan de filosofie die aan de wieg stond van de Belgische wet 
betreffende de kinderbescherming begin vorige eeuw en de bewering die stelt dat men het verschijnsel criminaliteit, 
dat versterkt wordt door de economische en maatschappelijke crisis, niet kan stoppen zonder dat er tegelijkertijd 
een grote communautaire actie en een sterk beleid wordt gevoerd op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, 
werkgelegenheid en inkomen, stedenbouw, milieu en huisvesting. 
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1. INLEIDING

Tegenwoordig is veiligheid in het openbaar vervoer een 
belangrijk thema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
zowel voor de media als de politiek. Er gaat geen week 
voorbij zonder dat de pers melding maakt van een 
of ander feit dat hiermee te maken heeft of dat een 
politicus of een openbare vervoersmaatschappij er een 
persmededeling over publiceert.

Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk:

 Over het algemeen is er in het openbaar vervoer 
sprake van aanrakingen waardoor mensen zich soms 
in hun intimiteit bedreigd voelen. Sommige personen 
kunnen er zich ongemakkelijk voelen, het gevoel 
hebben dat ze beroofd of aangevallen worden. Dit 
fenomeen wordt in een stedelijke omgeving nog 
versterkt wegens het grote aantal reizigers;

 Het toenemende aantal Brusselaars, pendelaars en 
toeristen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt deze 
spanning nog, terwijl de veiligheid in het openbaar 
vervoer toch bijdraagt aan het imago van het Gewest 
bij de verschillende soorten bezoekers van het BHG;

 Bepaalde uitzonderlijk gewelddadige feiten hebben 
een grote indruk nagelaten en een grote politieke, 
mediatieke en symbolische impact gehad. Denken 
we maar aan de moord op Joe Van Holsbeeck in de 
stationshal van Brussel-Centraal op 12 april 2006 en 
de dodelijke aanval op de MIVB-opzichter Iliaz Tahiraj 
op 7 april 2012;

 Het toegenomen aantal bewakingscamera’s in de 
stations en de voertuigen van het openbaar vervoer 
alsook de verspreiding van bepaalde gewelddadige 
camerabeelden dragen bij aan een versterking van 
de mediatieke impact van de feiten;

 Het openbaar vervoer wordt geregeld in verband 
gebracht met bepaalde veiligheidsproblemen zoals 
stadsbendes, pickpockets en bepaalde overlast.

Naast deze aspecten die te maken hebben met de 
publieke gevoeligheden betreffende veiligheid in het 
Brusselse openbaar vervoer, moet er ook rekening worden 
gehouden met de demografische ontwikkeling, de tewerk
stelling en de inkomende pendelaars, het toerisme en het 
veelvuldige gebruik van het openbaar vervoer, allemaal 
factoren die ook een interessant licht kunnen werpen op 
de evolutie van de gegevens inzake veiligheid en die we 
vervolgens zullen onderzoeken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte een bijzondere 
demografische ontwikkeling door, het zag zijn aantal 
inwoners immers met bijna 20 % toenemen, namelijk  
van 960.000 in 2000 tot 1.140.000 in 20121 en 1.155.000 
in 2013. Deze demografische groei heeft een zekere 
impact op de toenemende vraag naar mobiliteit in de 
stedelijke gebieden2. Overheden moeten investeren 
in openbaar vervoer om het hoofd te bieden aan een 
steeds groter aantal verplaatsingen binnen en tussen de 
gewesten aangezien het wegennetwerk deze toegenomen 
transport  vraag niet alleen aankan.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is die van de 
interne tewerkstelling en de pendelaars. De tewerkstelling 
binnen het BHG kende een positieve evolutie van bijna 
9 % tussen 2000 en 2012, wat overeenstemt met een 
stijging met ongeveer 57.000 arbeidsplaatsen. Voor 
dezelfde periode stellen we daarentegen vast dat het 
aantal Vlaamse en Waalse pendelaars relatief stabiel is 
gebleven. Binnenkomende pendelaars zijn nog steeds 
goed voor meer dan de helft van de werkgelegenheid in 
het Gewest (51,1 % van de tewerkstelling in het Gewest 
in 2012). 

Wat het toerisme betreft, kunnen we een toename met 
33 % vaststellen van het aantal overnachtingen tussen 
2000 en 2012. Het aantal overnachtingen is gestegen  
van 4.500.000 in 2000 tot meer dan 6.000.000 in 2012.

 

1:  Er moet worden opgemerkt dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naast de officiële bevolking ook een bepaald aantal personen woont dat niet 
in het Rijksregister is opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor kandidaat-vluchtelingen, studenten, diplomatiek personeel of mensen zonder 
papieren die in het wachtregister zijn opgenomen.

2:  Zie in verband hiermee LEBRUN K. et al., 2012, “Het vervoersaanbod in Brussel”, in het 1ste Cahier van het Brussels Mobiliteitsobservatorium, Brussel: 
Brussel Mobiliteit.
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3: NMBS Holding, 2011, Jaarverslag.

De demografische evolutie, de aanhoudende aanwezigheid 
van pendelaars en de evolutie van het toerisme in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een impact op 
het gebruik van het openbaar vervoer. Figuur 1 bevat 
een weergave van de evolutie van het aantal reizen met 
het openbaar vervoer van 2000 tot 2012, uitgesplitst 
naar vervoersmaatschappij. Voor de NMBS, De Lijn en 
de TEC hebben de gegevens betrekking op alle reizen, 
ongeacht of ze door het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn getrokken.

We stellen voor de vier maatschappijen een zeer sterke 
toename van het aantal reizen vast in de betreffende 
periode:
 Het aantal reizigers op het hele netwerk van De Lijn 

steeg van 240 naar bijna 550 miljoen, ofwel een 
toename van meer dan 125 %.

 De TEC verdubbelde zijn resultaat tot 295 miljoen 
reizigers.

 De MIVB telde iets minder dan 160 miljoen reizigers 
extra, wat een vertweevoudiging inhoudt voor de 
periode tussen 2000 en 2012.

 De NMBS kreeg er 78 miljoen reizigers bij – ofwel 
een toename van meer dan 50 % – en bereikt een 
niveau dat gelijkaardig is aan dat van de jaren zestig, 
net voor de auto aan zijn opmars begon3.

FIGUUR 1 :
Evolutie van het aantal reizen volgens vervoersmaatschappij van 2000 tot 2012

© BOPV – Bronnen: FOD Economie – Statistics Belgium, activiteitenverslagen MIVB, De Lijn, TEC en NMBS
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4: Er werden 12.000 interviews afgenomen in het hele land om een overzicht te krijgen van de verschillende entiteiten van België.
5:  D.w.z. de gemeenten met een veiligheids- en preventiecontract en de politiezones waarvan ten minste één gemeente een dergelijk contract heeft. 

Er werd de gemeenten of de politiezones de mogelijkheid geboden aan de enquête mee te doen via een eigen financiering of te kiezen voor een 
uitbreiding van hun steekproef. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er bijkomende enquêtes uitgevoerd in de volgende 13 gemeenten en 
4 politiezones: Anderlecht, Oudergem, Brussel, Etterbeek, Evere, Vorst, Elsene, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, 
Schaarbeek en Ukkel; de politiezones 5339 (Brussel Hoofdstad Elsene), 5341 (Zuid), 5342 (Ukkel/W.-B./Oudergem) en 5344 (Polbruno). Met uitzondering 
van Etterbeek hebben al deze entiteiten hun toestemming gegeven voor de publicatie van de resultaten op de website van de federale Politie.

6: Daarentegen vermijdt twee op drie (66,7 %) zelden of nooit het openbaar vervoer wegens veiligheidsredenen.
7:  Bepaalde plaatsen in de gemeente waar men woont vermijden, niet opendoen voor onbekenden, waardevolle spullen op een veiliger plaats 

bewaren, het huis niet verlaten wanneer het donker is, de kinderen verbieden het huis te verlaten.

2. GEGEVENS VAN HET ONDERZOEK

We vermelden drie bronnen die toelaten het onveiligheids -
gevoel in het openbaar vervoer te meten. Enerzijds zullen 
we de Veiligheidsmonitor en de Lokale Veiligheidsbevraging 

van de federale Politie onderzoeken en anderzijds de 
tevredenheidsbarometer van de klanten van de MIVB en 
de Metr-o-net-enquête.

2.1. De Veiligheidsmonitor  
en de Lokale Veiligheidsbevraging

In België vormt de Veiligheidsmonitor de meest 
gedetailleerde gegevensbron voor het meten van het 
onveiligheidsgevoel. Van 1997 tot 2008 heeft deze 
omvangrijke enquête over de veiligheid van de burgers 
en de werking van de politiediensten tweejaarlijks zeer 
interessante gegevens opgeleverd over de strafbare feiten 
en vergrijpen waaraan de bevolking werd blootgesteld, 
over het onveiligheidsgevoel en het vermijdingsgedrag 
van de bevolking.

De telefonische enquête van de Directie van de 
operationele politionele informatie van de federale 
Politie werd uitgevoerd om te beschikken over resultaten 
op federaal vlak4 alsook over resultaten m.b.t. een aantal 
gemeenten en politiezones5. De resultaten worden voor 

allerlei doeleinden gebruikt en in het bijzonder voor de 
evaluatie van het veiligheids- en politioneel beleid.

Ter gelegenheid van de laatste Veiligheidsmonitor  
(2008-2009) heeft de federale Politie een vraag ingevoegd 
over het vermijdingsgedrag in het openbaar vervoer 
(Tabel 1). Het resultaat voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gaf aan dat 13,3 % van de respondenten het 
openbaar vervoer “altijd” of “vaak” vermeden omdat  
ze vinden dat het niet veilig is6. In overeenstemming 
met ander vermijdingsgedrag in de Veiligheidsmonitor7 
ligt het resultaat van het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest hoger dan dat van het geheel van de 
respondenten in het land (7,2 %, ofwel een verschil van 
zes procentpunten).
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TABEL 1:  
Vermijdingsgedrag dat verband houdt met het onveiligheidsgevoel in het openbaar vervoer

Totaal Vrouwen Mannen

België 7,2 9,3 5,09

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13,3 - -

Vlaams Gewest 5,5 - -

Waals Gewest 8,7 - -

ZP5339 (Brussel Hoofdstad Elsene) 11,5 15,9 7,0

ZP5341 (Zuid) 14,3 17,8 10,4

ZP5342 (Ukkel/W.-B./Oudergem) 12,9 19,4 5,5

ZP5344 (Polbruno) 11,1 14,1 7,9

Anderlecht 15,3 17,0 13,4

Oudergem 14,6 19,6 8,7

Brussel-Stad 12,3 17,3 7,1

Etterbeek 8,7 - -

Evere 14,7 - -

Vorst 13,1 16,8 8,9

Elsene 10,5 14,2 6,4

Koekelberg 16,2 - -

Sint-Jans-Molenbeek 16,9 22,6 10,9

Sint-Gillis 11,2 17,4 5,0

Sint-Joost-ten-Node 8,4 13,4 3,7

Schaarbeek 11,0 13,5 8,4

Ukkel 16,4 23,1 8,1

© BOPV – Bron: federale Politie, Veiligheidsmonitor 2008-2009

Dit vermijdingsgedrag heeft betrekking op een veel lager 
aandeel respondenten dan de andere gedragingen. 55,8 % 
van de Brusselse respondenten verklaart bijvoorbeeld 
“altijd” of “vaak” hun kinderen thuis te houden. 42,2 % 
van de respondenten verklaart bovendien “altijd” of 
“vaak” de deur gesloten te houden voor onbekenden.

Uit de resultaten komt ook nog interessante informatie 
naar voren over de kenmerken van de personen die dit 
vermijdingsgedrag vertonen. Het komt veel meer voor 
bij vrouwen dan bij mannen, lager gediplomeerden 
en werklozen, of ze nu werkzoekend zijn of buiten de 
arbeidsmarkt staan. Ten slotte vertonen de personen 
ouder dan 50 jaar vaker vermijdingsgedrag dan de 
andere leeftijdscategorieën.

In 2011 heeft de federale Politie naar aanleiding van het 
opdoeken van de Veiligheidsmonitor om budgettaire 
redenen beslist een methodologische ondersteuning te 
bieden aan de gemeenten en de politiezones voor het 
verzamelen van informatie over de problemen in de 
wijken, het onveiligheidsgevoel, het slachtoffergevoel en 
de contacten met de politiediensten.

Voor deze enquête maakten de telefoongesprekken 
plaats voor papieren en online vragenlijsten die tussen 
oktober 2011 en februari 2012 werden verstuurd. Zelfs 
als de vragenlijst van de Lokale Veiligheidsbevraging op 
gelijkaardige manier wordt uitgevoerd als de Veiligheids-
monitor, wordt die eerste niet verondersteld de tweede 
te vervangen. De Veiligheidsmonitor gaf, naast de lokale 
gegevens, een nationaal overzicht van het slachtofferschap, 
de veiligheid en de contacten met de politiediensten.  
De Lokale Veiligheidsbevraging is daarentegen een 
bijkomend instrument dat zich richt op de specifieke 
lokale behoeften inzake veiligheidsbeheer.

Daarom vindt de deelname aan de Lokale Veiligheids-
bevraging op vrijwillige basis plaats. Zo hebben 82 van de 
195 politiezones aan deze bevraging meegedaan door de 
vragenlijsten te versturen, in ontvangst te nemen en in te 
voeren. Vier gemeenten gingen eveneens autonoom tewerk.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen de politie-
zones Ukkel/W.-B./Oudergem (5342), Montgomery (5343) 
en Polbruno (5344) deel. De resultaten, die onvolledig zijn 
en niet vergelijkbaar met die van de Veiligheidsmonitor, 
worden in dit verslag niet gepresenteerd.
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2.2. De tevredenheidsbarometer van de MIVB

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat jaarlijks een 
tevredenheidsbarometer van de reizigers van de MIVB 
opstellen door een onafhankelijke operator. De MIVB 
keurt de inhoud en de methodologie van deze barometer 
goed. Die van 2013 werd opgesteld door het peiling-
bureau Ipsos.

De tevredenheidsbarometer van de reizigers van de 
MIVB maakt gebruik van twee enquêtetechnieken: een 
online vragenlijst die gedurende iets meer dan een 
maand op de website van de MIVB werd geplaatst  
die door elke gebruiker kon worden ingevuld en een 
telefonische enquête na een rekrutering op het terrein 
(de enquêteurs gingen op de perrons, metro’s, trams  
en bussen telefoonnummers van personen verzamelen 
om ze nadien telefonisch te interviewen). Er waren  
9.719 respondenten. 

Het onderdeel veiligheid van de tevredenheidsbarometer 
stelt de volgende vraag: “Kunt u een score geven tussen 
1 en 10 die uw mate van tevredenheid over de volgende 
aspecten weergeeft?”. De te beoordelen elementen 
(Figuur 2 en 3) zijn de algemene veiligheid overdag en ‘s 
avonds, uitgesplitst naar vervoerswijze (metro, tram, bus) 
en naar MIVB-infrastructuur (stations, bovengrondse 
haltes).

De resultaten voor 2013 geven aan dat 65 % van de 
respondenten een tevredenheidsscore gaven die gelijk 
was aan of hoger lag dan 7 op 10 voor de algemene 
veiligheid, die een gemiddelde score van 6,8 krijgt van de 
ondervraagde personen (Tabel 2). 

De veiligheid kreeg betere scores in 2013 dan in 2012.  
De veiligheid in stations, metro’s en aan de bovengrondse 
haltes blijven elementen die minder positief worden 
beoordeeld. De respondenten tonen zich tevredener 
over de veiligheid in trams en bussen dan in de metro.

FIGUUR 2:
MIVB – Veiligheidsgevoel 2011-2013

De MIVB in het algemeen (2013)
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© BOPV – Bron: Ipsos Loyalty – Tevredenheidsbarometer van de MIVB-klanten, 2013
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FIGUUR 3:
MIVB – Veiligheidsgevoel overdag en ‘s avonds volgens de vervoerswijze en de plaats (2011-2013) 
% respondenten van wie de tevredenheid ≥7/10
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TABEL 2:  
MIVB – Veiligheidsgevoel volgens het moment en de vervoerswijze of de plaats (2011-2013)

 2013 2012 2011

Algemene veiligheid 6,8 6,6 6,4

Veiligheidsgevoel overdag: in de metro 7,0 6,8 6,8

Veiligheidsgevoel overdag: in de tram 7,2 7,0 7,2

Veiligheidsgevoel overdag: in de bus 7,2 7,0 7,2

Veiligheidsgevoel overdag: in een station 6,8 6,5 6,5

Veiligheidsgevoel overdag: aan de bovengrondse haltes 6,9 6,7 6,9

Veiligheidsgevoel ’s avonds: in de metro 5,5 5,3 5,0

Veiligheidsgevoel ’s avonds: in de tram 6,1 5,8 5,7

Veiligheidsgevoel ’s avonds: in de bus 6,1 5,9 5,8

Veiligheidsgevoel ’s avonds: in een station 5,2 4,9 4,7

Veiligheidsgevoel ’s avonds: aan de bovengrondse haltes 5,5 5,3 5,2

© BOPV – Bron: Ipsos Loyalty, Tevredenheidsbarometer van de klanten van de MIVB 2013

Voor de veiligheid ‘s avonds blijven de antwoorden 
altijd wat negatiever. Geen enkel tevredenheidselement 
scoort voor meer dan de helft 7 op 10 of hoger. De meest 
kritische scores hebben betrekking op de veiligheid 

in de stations, met slechts 31 % gunstige scores (score 
gelijk aan of hoger dan 7/10) en de veiligheid aan de 
bovengrondse haltes met 34 % gunstige scores (score 
gelijk aan of hoger dan 7/10).

© BOPV – Bron: Ipsos Loyalty – Tevredenheidsbarometer van de MIVB-klanten, 2013
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TABEL 3:  
Gemiddelde scores betreffende de tevredenheid van de respondenten over veiligheid 
in het openbaar vervoer naargelang de kenmerken van de respondenten

n Scores

Totaal respondenten 9.699 6,8

Man 4.461 6,9

Vrouw 5.238 6,8

≥ 10x / week 6.467 6,8

4-8x / week 2.099 6,9

≤ 2x / week 1.133 6,9

Professioneel 4.421 6,6

Studies 2.315 7,1

Privé (vrije tijd) 1.702 6,9

Privé (andere) 1.261 6,9

Uit noodzaak 5.969 6,6

Voordelen 4.586 7,2

Brusselaars 7.031 6,8

Niet BRU 2.668 7,0

< 1 jaar 324 7,3

1-5 jaar 2.072 7,0

> 5 jaar 7.302 6,8

< 25 jaar 2.617 7,1

25-49 jaar 4.076 6,7

> 50 jaar 3.007 6,8

© BOPV – Bron: Ipsos Loyalty, Tevredenheidsbarometer van de klanten van de MIVB 2013

In Tabel 3 worden de gemiddelde scores voor algemene 
veiligheid in het openbaar vervoer gedetailleerd naargelang 
het profiel van de respondenten. Niet geheel tegen  
de verwachting in, gelet op de resultaten uit andere 
gegevens bronnen, gaven de vrouwen een – ietwat – 
lagere tevredenheidsscore dan de mannen.

Er zijn verschillen naargelang de reden van de reis, de 
leeftijd of de lengte van de periode dat reizigers al klant 
zijn. De reizigers om professionele redenen, de reizigers 
uit noodzaak (klanten die van de MIVB gebruikmaken uit 
noodzaak eerder dan voor de voordelen die ze biedt), de 
Brusselaars, de langdurige klanten (meer dan 5 jaar) en 
de klanten tussen de 25 en 49 jaar oud staan kritischer 
tegenover de veiligheid op het MIVB-net. 

De recentere klanten zijn meer tevreden. De jongeren 
onder de 25 jaar, studenten en reizigers die de MIVB 
gebruiken voor de voordelen die ze biedt, zijn ook meer 
tevreden dan het gemiddelde.

De mate van globale tevredenheid is stabiel gebleven 
wanneer men het resultaat van de tevredenheids-
barometer 2013 met dat van 2012 vergelijkt. Respondenten 
zijn niettemin over het algemeen meer tevreden over de 
veiligheid op het MIVB-net en het aandeel respondenten 
dat een score van 7 op 10 of hoger heeft toegekend aan 
de veiligheid overdag stijgt voor alle elementen.
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2.3. Metr-o-net

Sinds 2010 controleert de Brusselse verkozene Jef Van 
Damme elk jaar de Brusselse metrostations op comfort, 
netheid, veiligheid en toegankelijkheid. Zijn initiatief vertrekt 
van de vaststelling dat de metrostations niet altijd in goede 
staat verkeren of niet schoon zijn en dat veel reizigers 
over onveiligheid klagen. Het parlementslid wil “druk blijven 
uitoefenen op de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opdat 
die een einde maakt aan deze ontoelaatbare situaties”8.

Inzake veiligheid worden de metrostations op basis van 
vier criteria onderzocht, met name:
 de aanwezigheid van bedelaars of hangjongeren;
 de aanwezigheid van een mezzanine voor een 

constante surveillance;
 de aanwezigheid van stewards;
 het veiligheidsgevoel dat het station uitstraalt.

Uit de resultaten van deze enquête voor 2012, die niet per 
se een objectief beeld schetsen van de veiligheidssituatie, 

komen toch vier “risicostations” naar voren: Lemonnier, 
Horta, Beurs en Ribaucourt.

Het verslag vermeldt bovendien dat het algemene 
veiligheidsgevoel tussen 2011 en 2012 zou zijn toegenomen 
maar dat één op de vier stations nog steeds een 
onveiligheidsgevoel veroorzaakt. De aanwezigheid van 
stewards ten slotte werd slechts in een kwart van de 
stations vastgesteld.

De editie 2013 voorziet in een online bevraging waarbij 
voor elk station een score van 1 tot 5 kan worden gegeven 
voor de drie volgende vragen:
 Voelt u zich veilig (overlast, verlichting, inrichting)?
 Is het station schoon (geuren, afval, onderhoud)?
 Is het station makkelijk toegankelijk voor u (roltrap, 

lift, toegangspoortjes)?

Tabel 4 bevat de laatste resultaten9.

TABEL 4:  
Metr-o-net – Top 3 en Flop 3 van de stations volgens netheid en veiligheid

TOP 3 FLOP 3

Netheid

Gribeaumont Anneessens

Joséphine-Charlotte Beurs

Georges Henri Bockstael

Veiligheid

Georges Henri Zwarte Vijvers

Gribeaumont Ribaucourt

Joséphine-Charlotte Bockstael

© BOPV – Bron: Metr-o-net

8: Zie hierover http://www.metr-o-net.be.
9: Cf. http://www.metr-o-net.be, geraadpleegd in december 2014.

© GOB - SPRB 
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3. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

In dit gedeelte zullen we de gegevens voorstellen over 
de vaststellingen van de personeelsleden van de MIVB 
en de NMBS (zowel conducteurs, stationsbeambten of 
veiligheidsagenten) en over de processen-verbaal die 
door de politiediensten zijn opgesteld. Het gaat hier dus 

wel degelijk om administratief geregistreerde feiten.  
Deze gegevens vormen dus in de eerste plaats de 
weerslag van de activiteit van de diensten, eerder dan 
van eender welke mate van delinquentie.

3.1. MIVB

In een persmededeling van 27 maart 2013 maakte de MIVB 
gewag van een sterke daling van het aantal geweldfeiten 
op haar net. We hebben de feiten tussen 2011 en 2013 
geanalyseerd (Figuur 4).

In 2012 stelden de veiligheidsteams van de MIVB 208 
fysieke aanvallen tegen hun personeel vast (tegen 211 in 
2011). Dit vormt een daling met 1,4 %. Maar als we het 

aantal aanvallen en de spectaculaire stijging van het aantal 
reizen in de afgelopen jaren correleren, dan is deze daling 
nog meer uitgesproken. Als we immers de stijging van 
het aantal geregistreerde reizen op het MIVB-net in 2012 
in overweging nemen, dan correspondeert dat met 0,6 
fysieke aanvallen per miljoen reizigers, ofwel een daling 
met 6,9 %. In 2013 viel het aantal aanvallen terug op 161, 
ofwel een vermindering van 24 % ten opzichte van 2012.

FIGUUR 4:
Evolutie van het aantal gevallen van fysieke en verbale agressie in het openbaar vervoer van de MIVB van 2011 tot 2013

© BOPV – Bron: MIVB
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De fysieke aanvallen tegen reizigers nemen eveneens af. 
In 2012 heeft de veiligheidsdienst van de MIVB 750 
gevallen geregistreerd tegen 826 in 2011 – wat overeenstemt 
met een daling van 9,2 %. Rekening houdend met het 
toegenomen gebruik van het openbaar vervoer komt dat 
overeen met 2,15 gevallen per miljoen reizigers, ofwel 
een vermindering van 14,2 %. In 2013 daalde dit cijfer 
nog tot 624, hetzij 17 % minder dan in 2012.

Het aantal gevallen van verbale agressie tegen het 
personeel van de MIVB volgt ook deze dalende trend:  
895 gevallen van verbale agressie in 2012, tegen 944 
in 2011, ofwel een vermindering van 5,2 %. Rekening 
houdend met de stijging van het aantal reizigers komt 
dat neer op 2,57 gevallen per miljoen reizigers, ofwel 
een daling van 10,4 %. In 2013 daalde het aantal gevallen  
tot 595 feiten, ofwel een vermindering van 35 %.

In 2012 werden 194 gevallen van verbale agressie 
tussen reizigers vastgesteld, tegen 184 in 2011, ofwel een 
toename van 5,4 %. Dat stemt overeen met 0,56 gevallen 
van verbale agressie per miljoen reizigers, ofwel een 
lichte daling van 0,4 %. Maar in 2013 daalde het aantal 
vastgestelde feiten eveneens tot 149 (-23 %).

De MIVB verklaart deze trend van het dalende aantal 
geweldincidenten door de stijging van het aantal 
personeelsleden dat instaat voor de veiligheid op haar 
net alsook door de installatie van de toegangspoortjes 
naar de sporen en via sensibiliseringscampagnes 
zoals de Dagen van Respect die van 8 tot 10 april 2013 
plaatsvonden.

De dag van de publicatie van het hogervermelde artikel 
verscheen een ander artikel10 met veel zorgwekkender 
gegevens uit de “sfeermeter” voor het eerste trimester 
van 2013, namelijk vaststellingen die op het terrein 
werden gedaan door de stationsbeambten van de 
MIVB11. Die sfeermeter telde 122 door personeelsleden 
op het terrein vastgestelde aanvallen, tegen 74 in 
de loop van het eerste trimester 2012. Die speelden  
zich voornamelijk af aan het Zuidstation (89) en in de 
stations Montgomery (7), De Brouckère (6), Lemonnier  
en Kunst-Wet (3).

Vergeleken met het eerste trimester van 2012 stellen we 
eveneens een stijging vast van 188 % m.b.t. storende 
gedragingen (personen die drinken, roken, urineren, 
lawaai maken of zich drogeren in de stations). 
 

10: La Dernière Heure, 2013, “STIB : explosion des délits en 2013”, 17 juli.
11:  Volgens de MIVB zouden deze gegevens vanuit statistisch oogpunt niet relevant zijn omdat een feit op éénzelfde dag meerdere keren kan worden 

vastgesteld door hun personeelsleden zonder dat voor het incident een oplossing werd gevonden. Bovendien vult slechts een derde van de 
stationsbeambten de sfeerfiches in (tussen 25 en 40 % van het personeel) en van hen hebben de drie meest actieven 25 % van de fiches ingevuld, 
de 10 meest actieven 50 % van de fiches. Dit interessante evaluatieinstrument moet dus omzichtig worden behandeld wegens het grote risico op 
systematische fouten dat te wijten is aan de subjectiviteit en de proactiviteit van een deel van de personeelsleden.

© MIVB - STIB 
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FIGUUR 5:
NMBS – Evolutie van het aantal gedane vaststellingen volgens de Brusselse stations

© BOPV – Bron: NMBS
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3.2. NMBS 

Elke week gebruiken meer dan 500.000 reizigers de 31 
Brusselse stations. Bijna de helft van hen doet een van 
de drie grote stations van de hoofdstad aan: Brussel-
Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord. Het personeel 
van de NMBS meldt dat ze in 2013 – zoals te verwachten 
– 82 % van de vaststellingen in die drie stations deden.

Figuur 5 toont de verdeling van de vaststellingen van de 
NMBS volgens de verschillende stations. Sinds 2011 is er 
sprake van een algemene daling van de vaststellingen.  
De omvang van het aantal vaststellingen in het Zuidstation 
is opvallend wanneer men ziet dat in de afgelopen drie 
jaren evenveel vaststellingen werden gedaan als in het 
Noord-, Centraal, Schuman- en Luxemburgstation samen.
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12: NMBS Holding, 2014 “Onveiligheid in de Brusselse stations: cijfers NMBS 2007-2013”, Corporate Intelligence Support, p. 2.

De verdeling van het aantal vaststellingen volgens jaar is 
zichtbaar in Figuur 6.

De drie meest voorkomende vaststellingen zijn het 
lastigvallen van reizigers, gauwdiefstallen en verdacht 
gedrag. Er waren nooit zoveel vaststellingen m.b.t. 
die laatste feiten als de laatste drie jaar, maar toch 
stellen we daar een dalende trend vast. Het aantal 
gauwdiefstallen steeg tot in 2011 en daalde in 2012 en 
2013. De meeste vaststellingen hebben betrekking op 
het lastigvallen van reizigers en wordt gedefinieerd als 
“bedelen in de treintoestellen of zorgen voor overlast in  
de stations door opdringerig of agressief te bedelen”12.

Vervolgens stellen we een stijging vast van het aantal 
feiten i.v.m. dronkenschap, een daling van het aantal 
zwartrijders voor de eerste keer sinds 2007 en een 
lichte toename tussen 2012 en 2013 van feiten voor 
overlast van groepjes jongeren.

Als we enkel kijken naar de strafbare feiten (Figuur 7), 
dan stellen we vast dat gauwdiefstallen het vaakst 
voorkomen, gevolgd door overlast door dronkenschap, 
groepjes jongeren, fysieke aanvallen (lichte slagen en 
verwondingen) en beschadigingen en graffiti.

© GOB - SPRB 
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FIGUUR 7:
NMBS – Vastgestelde inbreuken (2007 tot 2013)

© BOPV – Bron: NMBS
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FIGUUR 6:
NMBS – Types vastgestelde inbreuken (2007 tot 2013)
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13:  In 2012 registreerden de politiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 96.677 feiten van diefstal en afpersing, 12.873 feiten van 
beschadiging van eigendommen en 10.565 inbreuken op de fysieke integriteit. In totaal werden er 178.023 feiten geregistreerd, wat betekent 
dat de drie grootste categorieën van inbreuken goed zijn voor twee derde van het totale aantal feiten.

3.3. Politie

De Politiële Criminaliteitsstatistieken (PCS) bevatten de 
feiten die door politiediensten werden geregistreerd. Die 
gegevens zijn beschikbaar voor het rijk en het Gewest,  
per arrondissement, per politiezone en per gemeente. 
Van meer dan 40 types inbreuken, hebben de meeste 
– geteld in aantal opgestelde processen-verbaal – 
betrekking op diefstal en afpersing, beschadiging aan 
eigendommen en inbreuken op de fysieke integriteit13.

Enkel voor deze drie meest voorkomende inbreuken 
wordt een verduidelijking aangebracht betreffende de 
“bestemming pleegplaats”, zijnde de plaats waar de 
inbreuk plaatsvond. Het is mogelijk om de geregistreerde 
feiten in het openbaar vervoer op basis van de vier 
volgende “bestemmingen pleegplaats” te identificeren:
 Vervoerswijze: trein/tram/metro;
 Bus-/metrostation en treinstation;
 Vervoermiddel: autobus autocar;
 Bus-/tramhalte.

Er moet dus worden benadrukt dat de hier weergegeven 
gegevens over door de Politie geregistreerde feiten 
op het openbaar vervoer slechts betrekking hebben 
op de drie voornaamste categorieën van inbreuken 
gelokaliseerd in die “bestemmingen pleegplaats”.

Op het eerste zicht, wanneer we de evolutie van de 
geregistreerde feiten in het openbaar vervoer bekijken, 
stellen we een piek vast in 2006, met 13.000 vastgestelde 
feiten, gevolgd door een geleidelijke vermindering tot in 
2009 toen er 9.795 feiten werden vastgesteld. Vervolgens 
stellen we van 2009 tot 2011 een sterke stijging vast van 

het aantal feiten, tot meer dan 13.600 in 2011, wat een 
historisch hoogtepunt vormde. Ten slotte was er in 2012 
een lichte daling van het aantal geregistreerde feiten in 
het Brusselse openbaar vervoer, namelijk 12.860.

Het blijkt dat een meerderheid (94 %) van de in 2012 
getelde feiten betrekking heeft op diefstallen, 5 % op 
inbreuken op de fysieke integriteit en hooguit 1 % op 
beschadigingen (Figuur 8). Hieronder bekijken we die 
drie categorieën in detail.

In 2006 was er een piek in het aantal PV’s voor diefstal 
in het Brussels openbaar vervoer (Figuur 9). Sinds 2009 
neemt het aandeel PV’s dat voor die feiten is opgesteld 
toe, d.w.z. dat de Politie zich sinds 2009 meer toelegt op 
de veiligheid in het openbaar vervoer.

Sinds 2006 is er sprake van een dalende trend 
betreffende het aantal diefstallen in vergelijking met 
het aantal reizigers (hier worden enkel de reizen op het 
Brusselse net van de MIVB, TEC en De Lijn in overweging 
genomen); het gaat om ongeveer 3 diefstallen (waarvoor 
een PV werd opgesteld) per 100.000 reizigers.

Hieruit kan worden besloten dat de situatie m.b.t. 
diefstallen in het openbaar vervoer in de afgelopen jaren 
enigszins verbeterd is. Het is nuttig deze politiegegevens 
in perspectief te plaatsen aan de hand van de gegevens 
over het aantal gebruikers van het openbaar vervoer. 
Want zelfs als het aantal getelde feiten sinds 2000 met 
bijna 80 % is toegenomen, dan nog loopt de reiziger een 
kleiner risico om beroofd te worden dan in 2000.
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FIGUUR 8:
Evolutie van het aantal criminele feiten in het openbaar vervoer van 2000 tot 2012 

FIGUUR 9:
Evolutie van het aantal diefstallen en afpersing in het openbaar vervoer van 2000 tot 2012

© BOPV – Bron: Federale Politie - CGOP, criminaliteitsbarometer

© BOPV – Bron: federale Politie – CGOP, criminaliteitsbarometer, activiteitenverslag MIVB
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FIGUUR 10:
Evolutie van het aantal inbreuken op de fysieke integriteit in het openbaar vervoer naargelang  
de gemeente tussen 2000 en 2012

© BOPV – Bron: federale Politie – CGOP, criminaliteitsbarometer
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M.b.t. de beschadigingen in het openbaar vervoer, zelfs 
al zijn de feiten van zeer uiteenlopende aard en zelfs al 
maken die waarvoor de Politie een PV heeft opgesteld 
waarschijnlijk het “topje van de ijsberg” uit, met name de 
ernstigste feiten: hun aantal blijft zeer beperkt (minder 
dan 1 % van de door de Politie getelde feiten in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Er kan bezwaarlijk over 
een “gebroken raameffect” in het openbaar vervoer 
worden gesproken.

Wat diefstallen betreft, stelt men, in tegenstelling tot 
diefstallen, in 2006 en 2012 een daling vast. Er is trouwens 
een opvallende daling van het aantal getelde feiten in  
de afgelopen drie jaar (van 257 in 2010 tot 114 in 2012).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vond ongeveer  
6 % van de geweldfeiten plaats in het openbaar vervoer 
(tegen 2,4 % voor het hele land). Deze verhouding varieert 
sterk naargelang de gemeente. Zo worden in Ganshoren 
en Evere minder dan 1 % geweldfeiten in het openbaar 
vervoer opgetekend terwijl dat in Sint-Gillis meer dan  
21 % betreft.

De aanwezigheid van het Zuidstation op het gemeentelijke 
grondgebied lijkt doorslaggevend te zijn voor dit laatste 
cijfer en hetzelfde geldt voor het Noordstation en 
Schaarbeek of het Centraal Station en Brussel-Stad.

De evolutie van het aantal feiten naargelang de gemeente 
wijst ook op duidelijk tegengestelde situaties inzake 
geweld in het openbaar vervoer (Figuur 10).

In 2012 waren er minder dan twee gevallen van fysiek 
geweld op één miljoen reizigers (dat is het beste resultaat 
van de reeks). Het aandeel van dat soort feiten is duidelijk 
gedaald en blijft verder dalen sinds de piek van 2009.

Er is ook een sterke numerieke daling van het aantal 
gevallen van fysiek geweld sinds 2009 (van 789 feiten 
naar 619 in 2012).

Hieruit kan worden besloten dat de situatie inzake 
geregistreerde geweldfeiten in het openbaar vervoer in de 
afgelopen jaren gevoelig is verbeterd. Bovendien loopt de 
reiziger, in weerwil van een toename van de geregistreerde 
feiten met 40 % sinds 2000, vandaag een kleiner risico 
om het slachtoffer te worden van een aanval wegens  
het toegenomen gebruik van het openbaar vervoer (ofwel 
de toename van de bevolking).
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4. CONCLUSIE

Het was de bedoeling de kwestie van de veiligheid in 
het openbaar vervoer in perspectief te plaatsen via de 
analyse en een vergelijking van de contextgegevens en 
de beschikbare gegevens over dit thema.

Hoewel we immers niet beschikken over informatie 
aangaande de ernst van de feiten en hoewel het aantal 
door de Politie getelde inbreuken stijgende is, lijkt het 
er toch op dat het aantal inbreuken tegen personen 
(en dus het statistische risico slachtoffer te worden van 
een diefstal of een fysieke aanval) in verhouding tot de 
toename van het aantal reizigers op het openbaar vervoer, 
afneemt. Het aantal geregistreerde beschadigingen is 
daarentegen zeer beperkt.

Die positieve ontwikkelingen worden bevestigd door 
de gegevens van de veiligheidsdienst van de MIVB, en 
ook de reizigers van de operator zijn over het algemeen 
genomen tevreden over de veiligheid, althans overdag. 
De vaststelling van strafbare feiten door de NMBS in de 

Brusselse stations wijzen eveneens op een daling met 
de helft van het aantal gauwdiefstallen, die de meest 
aangegeven inbreuk uitmaken.

Voor het overige moet worden opgemerkt dat het 
onveiligheidsgevoel in het openbaar vervoer, zoals dat 
tot uitdrukking komt in het vermijdingsgedrag, in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterker is dan in de 
rest van het land, maar deze situatie lijkt grotendeels te 
wijten te zijn aan het specifieke karakter van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als groot stedelijk centrum. 

Ter afsluiting moeten we benadrukken dat er geen 
wondermiddel bestaat in de strijd tegen het onveiligheids-
gevoel of de criminaliteit, noch in het openbaar vervoer 
noch elders. Het komt er eigenlijk op neer dat we 
eenvoudigweg hebben willen aantonen dat voor een 
thema als veiligheid in het openbaar vervoer een 
gegevensbron op zich niet zo interessant is, maar dat  
ze vergeleken moet worden met andere bronnen.

We merken op dat de hier beschouwde gegevens stoppen in 2012, dus vóór de invoering van de maatregelen  
rond de veiligheid van het openbaar vervoer door de federale Regering en de gewestregering. Het zou interessant  
zijn de impact van die maatregelen op de geregistreerde criminaliteit en op het onveiligheidsgevoel te meten. 
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1. INLEIDING

De prostitutieproblematiek verdeelt de publieke opinie, 
de politieke verantwoordelijken, de intellectuelen, de 
researchers, de feministen, … Iedereen deelt echter de 
vaststelling dat er verschillende vormen en praktijken 
van prostitutie bestaan. Ook al bestaat prostitutie in 
het “voorstellen of aanvaarden, mits een vergoeding of 
een materieel voordeel andere dan affectief, van fysieke 
contacten, van welke aard ook, die bedoeld zijn om de 
seksuele noden of genoegens te bevredigen”1, toch kan 
prostitutie verschillende vormen aannemen, waardoor 
degenen die betalen voor seksuele diensten ook op 
diverse wijzen kunnen worden aangetrokken2:

 raamprostitutie waarbij de personen die zich 
prostitueren doorgaans een zogenaamde “carré” 
met een raam huren;

 prostitutie in etablissementen die als scherm 
fungeren, zoals massagesalons;

 prostitutie in bars, waar de mensen die serveren en 
die vaak in loondienst werken, ermee instemmen 
extra diensten aan te bieden (met of zonder raam, 
zoals bepaalde privéclubs);

 luxeprostitutie door “escortgirls” of “escortboys”; 
 thuisprostitutie of privéontvangst, waarbij de klanten 

worden aangetrokken via advertenties in de pers  
en/of via het internet3;

 tippel- of straatprostitutie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke 
en privévormen van prostitutie. Daarnaast is het nodig 
om een onderscheid te maken tussen vrouwelijke 
en mannelijke prostitutie. De in deze deelsectoren 
geprostitueerde personen hebben vaak een erg 
verschillend profiel, ook al wordt er zelden van de ene 
deelsector naar de andere overgestapt. Bovendien kan 
de prostitutiepraktijk in deze vormen regelmatig of 
occasioneel zijn.

De keuze voor de analyse heeft voornamelijk betrekking 
op de publieke prostitutie in hoofdzakelijk Brussel-
Stad en de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost, Sint-
Gillis en Elsene. Zoals wij zullen zien, functioneert de 
privéprostitutie als een zelfregelend wereldje dat weinig 
klachten genereert en dus op dit punt weinig interessant 
is voor de politiek. Enkel met de interventie van de Politie 
in het kader van de strijd tegen seksuele uitbuiting 
zullen wij de privéprostitutie kunnen aanpakken.

Na een historische, juridische en politiek-strategische 
contextualisering bestudeert dit onderzoek: de overlast  
die gepaard gaat met de prostitutieactiviteit in de 
wijken, het welzijn van de prostitué(e) en de prostitutie-
gerelateerde criminaliteit, waaronder mensenhandel4.

1: Dienst voor het strafrechtelijk beleid (http://www.dsb-spc.be), zie in Criminaliteit – Misdrijven tegen personen en goederen – Prostitutie. 
2: Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP), 2011, “La mise en place de complexes hôteliers dédiés à la prostitution”, coll. CEPESS, p. 5.
3:  Volgens een studie van de Universiteit van Columbia over de stad New York zou ongeveer drie kwart van de prostitué(e)s een Facebook-account 

hebben en zou de werving via internet 25 % van het prostitutieaanbod vertegenwoordigen.
4:  Op deze drie aspecten werd dieper ingegaan in het laatste onderzoek van Seinpost Adviesbureau BV-Erasmus Hogeschool Brussel, Katholieke 

Universiteit Leuven, 2008, “Prostitutie: Brussel in beeld. Bouwstenen voor een integraal prostitutiebeleid”, onderzoeksverslag juni. 
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5: Sint-Augustinus zei reeds in de XIIIde eeuw: “Verwijder de prostitutie uit de samenleving en je zorgt ervoor dat de zinnelijke lusten alles totaal zullen  
 ontregelen”, in CORBIN A., 2013, “Le mal nécessaire ?”, L’Histoire, nr. 383, januari, p. 38-41.
6: Collectif contre les violences familiales et l’exclusion, 2011, “Prostitution. Mise en examen”, p. 7-8.

2. HISTORISCH-IDEOLOGISCHE  
 ASPECTEN

Hoewel de prostitutie in haar huidige vorm, profaan 
en commercieel dus, reeds in de Oudheid is ontstaan, 
is ze niet tijdloos. In vele beschavingen bestond ze 
niet en is dus, als je het zo bekijkt, een geconstrueerd 
sociaal fenomeen. Haar voorstellingen brengen dus 
onvermijdelijk onderliggende morele waarden in beweging 
die vaak met elkaar botsen. Als het gaat over actie of 
beleid, wordt het denkproces meteen beïnvloed door 
deze ideologische standpunten die soms zelfs een 
impact hebben op het oordeelsvermogen of ten minste 
de objectivering van het fenomeen aantasten. 

Laten we als voorbeeld de kwestie van de vrije keuze 
voor prostitutie nemen. Centraal in het debat ten gronde 
en over de manier waarop er gereageerd zou moeten 
worden, staat de vrijwillige prostitutie en dan blijkt hoe 
verrassend moeilijk het is om dit fenomeen te objectiveren. 
Voor die analyse dient er eerst overeenstemming te zijn 
over wat wordt verstaan onder vrijwillige prostitutie 
en dit hangt samen met ethische opvattingen van vrije 
keuze in complexe maatschappijen. Het is dan ook niet 
verrassend te constateren dat er diametraal tegenover 
elkaar staande zienswijzen bestaan tussen sommige 
politierechercheurs die van mening zijn dat 95 % bestaat 
uit uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie 
en sommige actoren uit de wereld van de verenigingen 
die juist het tegenovergestelde beweren, namelijk een 

“dramatisering” van de prostitutieactiviteiten en een 
miskenning van de realiteit in de prostitutie, die in 
hoofdzaak vrijwillig is in de praktijk. De context van de 
professionele beoefening verklaart deze uiteenlopende, 
subjectieve interpretaties. Aangezien het onmogelijk is 
om dit aspect te kwantificeren, zal deze initiële breuk 
van de analyse uiteraard repercussies hebben op het 
doorgronden van dit fenomeen. 

Ondanks enkele extreme zienswijzen over de kwestie 
is het basisaxioma in Brussel, en zelfs in België, de 
onvermijdelijkheid van de prostitutie5. Het logische 
gevolg hiervan is dat elke uitroeiing van de prostitutie 
de verplaatsing ervan zou veroorzaken. Het is dan 
ook begrijpelijk dat er maatregelen ontstaan die de 
omkadering en de “reglementarisering” ervan beogen. 
Vanuit politiek standpunt neigt de langetermijnvisie 
desalniettemin naar afschaffing. De inkrimping van 
de prostitutiezones is een rationele toepassing van  
de politieke strategie. Het lijkt echter nogal evident dat 
deze lokale benadering het fenomeen niet structureel 
aanpakt. 

Het al dan niet aanvaarden van prostitutie door de 
samenleving heeft dus te maken met het geheel van 
waarden en ideologieën die in de loop der tijd rond deze 
kwestie zijn gegroeid6.
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7: Zie bijvoorbeeld het wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie van 18 mei 2011, dat werd voorgesteld in de Belgische Senaat:
 http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=1032&PUID=83887310&LANG=nl.
8:  Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP), 2011, “La traite des êtres humains : un fléau au-delà de la prostitution”, coll. 

CEPESS, p. 2.

2.1. Het reglementarisme

2.2. Het abolitionisme

Het reglementarisme ontstond in de XIXde eeuw in het 
kader van het hygiënisme. Oorspronkelijk was dit vooral 
bedoeld om de meisjes te begeleiden (doktersbezoek, 
politiecontrole en registratie, opsluiting in verbeterings-
gestichten of gesloten instellingen). 

Vandaag gaat het in de eerste plaats om de kwestie van 
het statuut van de geprostitueerden. Ofwel moet deze 
activiteit aan het arbeidsrecht worden onderworpen, ofwel 
moeten specifieke maatregelen worden genomen om 
de beoefening ervan te vergemakkelijken (zoals het Villa 
Tinto-project in Antwerpen), de controle te verbeteren, 
gedwongen prostitutie te verhinderen en minderjarigen 
te beschermen. In deze optiek en in tegenstelling tot 

het Belgische Strafwetboek is souteneurschap wettelijk, 
aangezien de prostitutie vrijwillig is. Na de legalisering 
van de bordelen in Nederland in 2000 bijvoorbeeld is het 
aantal bezoekers verdriedubbeld.

In België was het beleid vóór de Tweede Wereldoorlog 
een beleid van reglementarisme. Dit bestond erin de 
geprostitueerden te registreren tegen betaling van  
een jaarlijkse onbespreekbare gemeentelijke heffing, 
hoofdzakelijk met de bedoeling de verspreiding van 
ziektes zoals syfilis te voorkomen. Vandaag zijn de 
liberalen en de socialisten voorstander van de legalisering 
en de reglementering van de prostitutie. Enkele wet s-
voorstellen gaan in die richting7.

Als reactie op de registratie en andere door de  
regle men taristen voorgestane reglementen ontstond 
het abolitionisme. 

Het belangrijkste argument hierin is nu dat prostitutie 
onverenigbaar is met de menselijke waardigheid, wat nog 
wordt versterkt door discriminatie die in de eerste plaats 
betrekking heeft op het geslacht8. De geprostitueerde 
wordt gezien als een te redden slachtoffer, aangezien in 
de gender studies die onderzoeken hoe sociale normen 
en verhoudingen blijven bestaan door de introjectie door 
de gedomineerde van de onvermijdelijkheid en/of de 
natuurlijkheid van de dominantie, twee verhoudingen tot 
uiting komen in het kader van de prostitutieactiviteit:

 de ongelijke seksuele verhouding tussen mannen en 
vrouwen, nog geaccentueerd door de “verstoffelijking” 
(de voorstelling als een ding) van het vrouwelijk (of 
mannelijk) lichaam, waardoor klanten gemakkelijker 
tot de daad overgaan;

 de zakelijke kant, die niet minder ongelijk is en de 
werkelijke motivatie van de geprostitueerde persoon. 
De mannelijke prostitutie is hierin begrepen.

Abolitionisme betekent dus steeds meer “afschaffing 
van de prostitutie”. Deze zienswijze is weliswaar relevant 
voor de mensenhandel, maar soms stuit ze op mensen 
die het recht op vrijwillige prostitutie eisen. 
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2.3. Het prohibitionisme

2.4. Naar een gulden middenweg?

2.5. Internationale vergelijkingselementen

Het prohibitionisme vertaalt in de nationale wetten van 
een land het verbod op prostitutie, souteneurschap en 
het gebruik van seksuele diensten. Hoewel het officieel in 
geen enkel land van de Europese Unie bestaat, is het wél 
van kracht in de meeste landen aan de Perzische Golf en 
in Afrika, de Verenigde Staten en China. De tendens om 

de klant te penaliseren die gangbaar is in vele Europese 
landen, is gevoed door deze ideologische visie (Finland, 
Zweden, Verenigd Koninkrijk, Ierland, in Frankrijk loopt het 
debat…). Volgens het Collectif contre les Violences Familiales et 
l’Exclusion9 (CVFE) doet de prostitutie en het souteneurschap 
het er even goed dan elders, of zelfs beter. 

Een vierde weg, die van de gulden middenweg, wil 
de prostitutieactiviteiten aanvaarden en omkaderen 
wanneer er sprake is van toestemming en niet van 
uitbuiting. België zou zich in deze categorie bevinden, 
met deze nuance dat het niet zozeer gaat om het 

“aanvaarden” van prostitutie, wat vaak problemen 
creëert voor de lokale overheden waar de prostitutie 
plaatsvindt, maar veeleer om het “tolereren” als het 
niet om uitbuiting gaat en het dus niet kan uitlopen  
op strafrechtelijke vervolging.

In 2010 heeft een werkgroep van de Franse Senaat de 
kwestie van het juridisch regime van de vrouwelijke 
prostitutie bestudeerd in verschillende Europese landen10. 
Deze landen zijn Duitsland, Engeland, Wales, België, 
Denemarken, Spanje, Italië, Nederland en Zweden. De 
strafrechtelijke, fiscale en sociale wetten die van toepassing 
zijn op de vrouwelijke prostitutie, werden bestudeerd om 
de volgende trends en verschillen aan te tonen. 

In geen enkel van de bestudeerde landen wordt de 
individuele beoefening van prostitutie beschouwd als 
een strafbaar feit. Bepaalde daden worden echter wél 
gesanctioneerd, zoals souteneurschap en tippelen. Met 
uitzondering van Spanje en Nederland veroordelen 
alle landen alle vormen van souteneurschap. In alle 
landen, behalve Nederland, verhindert het ontbreken 
van een juridische erkenning van het beroep dat de 
prostitué(e)s zouden beschikken over een volledige 
sociale bescherming. De inkomsten van de prostitué(e)s  
zijn overal belastbaar, behalve in Spanje. In Frankrijk 

aanvaarden de sociale verzekeringskassen alleen maar 
vage omschrijvingen als “public relations”. 

En ten slotte is Zweden van de geanalyseerde landen het 
enige waar het kopen van seksuele diensten onder alle 
omstandigheden verboden is. Men constateert echter 
dat de clandestiene prostitutie blijft bestaan, net als 
prostitutie op schepen buiten de territoriale wateren en 
over de grens met Noorwegen en Finland11, alsook de 
transfer van geprostitueerden naar andere Europese 
landen. Dat toont duidelijk aan dat coördinatie op 
internationaal niveau noodzakelijk is. 

Het debat over de bestraffing van de klant, dat gezien het 
standpunt van de verschillende politieke partijen, naar 
alle waarschijnlijkheid, geen positieve afloop zal kennen 
in België, handelt over de gevolgen van vraag en aanbod. 
Moet er worden ingegrepen in het aanbod of de vraag 
om de nefaste, storende externe aspecten te beperken 
die gekoppeld zijn aan de prostitutie?

9:   Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (Collectief tegen huiselijk geweld en uitsluiting), Op. Cit., p. 7.
10: Les documents de travail du Sénat, 2010, “Le régime juridique de la prostitution féminine”, n° LC 79.
11: Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP), 2011, Op. Cit., p. 8.
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Aangezien het aanbod duidelijker zichtbaar is, zou je de 
neiging kunnen hebben om de factor ‘vraag’, die toch 
bepalend is, te onderschatten. Sommige12 verwijzen 
in dit verband naar de zogenoemde “gemakkelijk-
heidsprostitutie”, namelijk het risicoloze aspect voor 
klanten die niet in staat zijn om hun behoeften te 
bevredigen door middel van niet-handelsrelaties en 
met wederzijdse toestemming, die niet in staat zijn om 
overeenkomsten af te sluiten vanwege een fragiele 
persoonlijkheid, affectieve mislukkingen of veelvuldige 
seksuele tegenslagen. Dit soort van abolitionistische 
analyse is natuurlijk niet neutraal en kijkt met een van 
moraliteit doordrongen blik naar de klant. Recente 
studies wijzen op de gebrekkige kennis over de klanten 
in België, over wat ze zoeken, hun profiel en traject. 

Wat het aanbod betreft, worden jonge vrouwen door 
de gevolgen van de mondialisering van de arme landen 
naar de geïndustrialiseerde landen gedreven. Het is 
bewezen dat economische ontbering het ontstaan van 
georganiseerde netwerken genereert. Op dit punt is 
het duidelijk dat het openstellen van de grenzen voor 
werknemers uit de EU heeft geleid tot een aanzienlijke 
stijging van het aantal prostitué(e)s. Anderzijds komt 
vrijwillige prostitutie steeds meer voor en dat bemoeilijkt 
het debat, zoals wij reeds hebben aangehaald. 

Voor de pragmatische realisten die zich niet uitspreken 
over de grond van de zaak, lijkt prostitutie als een “nodig 
kwaad” waarvan iedereen liever af zou willen ten koste 
van de buur. Sommige zijn echter van mening dat 
wanneer de praktijk sociaal wordt aanvaard en er een 
open mentaliteit over bestaat, prostitutie menselijkerwijs 
kan worden geïntegreerd in het stadslandschap.

12: Mouvement du Nid, 2004, “Le processus de devenir client de la prostitution”.
13: Verenigde Naties, “Treaty Series”, vol. 96, p. 271.
14: UNODC, 2012, Global Report on Trafficking in Persons.
15: Dienst voor het strafrechtelijk beleid.
16: UNODC, 2012, Global Report on Trafficking in Persons.

3. JURIDISCHE EN POLITIEK-   
 STRATEGISCHE ASPECTEN

De Overeenkomst ter bestrijding van de handel in 
mensen en van de exploitatie van de prostitutie van 
anderen13, door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties aangenomen via haar resolutie 317 van 
2 december 1949, legt het verband tussen prostitutie en 
mensenhandel zelfs tot in de titel die een bijzondere 
plaats laat aan de seksuele uitbuiting. Deze overeenkomst 
van abolitionistische overtuiging heeft reglementaire  
en politieke grondslagen gelegd die een impact zullen 
hebben op de aanpak van de Europese landen. 

In de grote West-Europese steden is 50 tot 90 % van  
de vrouwen in de prostitutie van vreemde nationaliteit. 
Prostitutie lijkt nauw verbonden met mensenhandel in 
het kader van zware en georganiseerde criminaliteit14. 

In de breedste zin van het woord vertegenwoordigt de 
mensenhandel de derde meest winstgevende vorm van 
criminaliteit op wereldvlak, na drugs- en wapensmokkel15. 
Volgens de Verenigde Naties is 58 % van de handel 
gericht op seksuele uitbuiting en zijn 75 % van de 
slachtoffers van de handel voor seksuele doeleinden 
vrouwen. De prostitutie is dus de meest zorgwekkende 
vorm van mensenhandel16.
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3.1. Europa

3.1.1. De interne veiligheidsstrategie 
van de Europese Unie17 

In november 2010 deelde de Europese Commissie de 
interne veiligheidsstrategie van de EU mee aan het 
Europees Parlement en de Raad. Deze strategie zet de 
meest dringende uitdagingen uiteen voor de komende 
jaren. Ze stelt vijf strategische doelstellingen voor, evenals 
enkele specifieke acties voor 2011-2014. De zware en 
georganiseerde criminaliteit die onder meer de mensen-
handel omvat, maakt deel uit van de vijf strategische 
doelstellingen. 

Ten opzichte van deze strategische doelstelling zijn 
drie maatregelen vastgelegd: 

Criminele netwerken opsporen en ontmantelen

De economie beschermen tegen criminele 
infiltratie

Criminele activa in beslag nemen

3.1.2. Richtlijn 2011/36/EU inzake 
de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming 
van slachtoffers daarvan18 
De aanneming in 2011 van Richtlijn 2011/36/EU inzake 
de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan legt de basis voor 
een globale, geïntegreerde en genderspecifieke aanpak 
waarin mensenrechten en slachtoffers centraal staan. 
Deze richtlijn die in principe sinds april 2013 door de 
lidstaten is omgezet, zou in dat verband een aanzienlijke 
impact moeten hebben. Ze is niet enkel op rechts-
handhaving gericht, maar ook op misdaadpreventie en 
biedt slachtoffers van mensenhandel ook een kans op 
herstel en herintegratie in de maatschappij. 

3.1.3. De strategie van de  
Europese Unie inzake de uitroeiing 
van de mensenhandel voor de 
periode 2012-2016
Op basis van deze richtlijn stelde de Commissie in juni 
2012 in een mededeling19, de EU-strategie voor inzake  
de uitroeiing van de mensenhandel voor de periode 
2012-2016. 

Deze strategie omvat vijf prioriteiten en legt de nadruk 
op de bescherming van de slachtoffers en de preventie 
van criminaliteit:

Slachtoffers van mensenhandel herkennen, 
beschermen en bijstaan 

Meer doen om mensenhandel te voorkomen

Mensenhandelaars actiever vervolgen

De coördinatie en samenwerking tussen de 
belangrijkste betrokken partijen verbeteren en 
zorgen voor een coherent beleid

Meer inzicht verwerven in en effectiever reageren 
op nieuwe problemen op het gebied van mensen-
handel in welke vorm dan ook.

17:  Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, 2010, ”De interne veiligheidsstrategie van de EU in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa“, 
Mededeling van 22 november.

18:  Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, Publicatieblad L 101 van 15 april 2011.

19:  Europese Commissie, 2012, “De EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016”, Mededeling van 19 juni van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.
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3.2. België

3.2.1. Het federaal regeerakkoord 
voor de legislatuur 2011-2014

Het federaal regeerakkoord voor de legislatuur 
2011-2014 kaart de prostitutie niet aan, maar wijdt 
wel een punt aan de versterking van de strijd tegen 
mensenhandel. Daartoe is de Regering van plan20 om 
de werking van de interdepartementale coördinatie 
te versterken, de daders te vervolgen en te bestraffen, 
de slachtoffers te beschermen tegen elke vorm van 
druk en het risico op uitzetting uit het grondgebied 
tijdens de procedure, de opvang- en begeleidingscentra 
voor slachtoffers van mensenhandel in overleg met de 
Gemeenschappen wettelijk te erkennen, een mechanisme 
van medeverantwoordelijkheid in te stellen om de 
hoofdaannemer voor zijn verantwoordelijkheid te 
plaatsen bij het inzetten van werkkrachten die door 
zijn onderaannemers worden uitgebuit en via gepaste 
gerechtelijke en politionele maatregelen ervoor te zorgen 
dat de havengebieden volledig beveiligd zijn. 

3.2.2. Het Nationaal Veiligheidsplan 
2012-2015

Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 vermeldt als 
prioritair criminaliteitsfenomeen “de mensenhandel 
(seksuele uitbuiting en economische uitbuiting) en de 
mensensmokkel”21. 

Wat de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen 
betreft, wordt het volgende verduidelijkt: “de lokale  
Politie zal zich eerder richten op de minder georganiseerde 
criminaliteits fenomenen en hierbij conceptueel, coördinerend 
en handelend optreden, terwijl de federale Politie vooral de 
meer georganiseerde vormen en/of feiten gepleegd door 
georganiseerde of rondtrekkende dadergroepen voor haar 
rekening zal nemen”. Deze splitsing beantwoordt aan die 
van de prostitutie en de mensenhandel, die ook al zijn ze 
met elkaar verbonden niet op hetzelfde niveau worden 
begrepen. 

3.2.3. Het regeerakkoord van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
voor 2009-2014
Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering is het enige dat de prostitutie en de mensenhandel 
ter sprake brengt. Het roept op om bijzondere aandacht 
te besteden aan de strijd “tegen pooiers die misbruik maken 
van de noodsituatie van talloze buitenlandse vrouwen die 
zich prostitueren, door toe te zien op de ondersteuning van 
herinschakelingsprojecten voor prostituees”22.

3.2.4. De communautaire 
beleidsverklaring van de Federatie 
Wallonië-Brussel voor 2009-2014
De Federatie Wallonië-Brussel brengt de prostitutie niet 
ter sprake, maar heeft het wel over de bevordering van 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de preventie 
van aids en seksueel overdraagbare aandoeningen.

3.2.5. De communautaire 
beleidsverklaring van de Franse 
Gemeenschap 2014-2019
Voor de nieuwe legislatuur is het enkel de Franse 
Gemeenschapscommissie die dit thema aanhaalt door 
een specifiek punt te wijden aan de prostitutie “waarvoor 
een gemeenschappelijke actie en overleg nodig is om in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een geïntegreerde 
benadering te ontwikkelen. Het overleg dat op gewestelijk 
niveau werd opgestart, via het Observatorium voor Preventie 
en Veiligheid, dient te worden voortgezet. De Raad zal in 
dit kader deelnemen aan de werkzaamheden van het 
Observatorium”23. 

20: Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, p. 133.
21: Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, p. 16. 
22: Gewestelijk regeerakkoord, 2009-2014, p. 63.
23: De communautaire beleidsverklaring van de Franse Gemeenschap 2014-2019, p. 18.
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3.3. Het Strafwetboek

In België behandelt het Strafwetboek prostitutie, mensen-
handel en mensensmokkel afzonderlijk. 

3.3.1. Prostitutie

Wij lezen vaak dat zich prostitueren in België geen 
strafbaar feit is. Het Strafwetboek veroordeelt nochtans 
een geheel van gedragingen die gepaard gaan met 
prostitutie: tippelen, souteneurschap en reclame voor het 
aanbieden van diensten van seksuele aard. Afhankelijk 
van de interpretatie zullen sommige van mening zijn dat 
prostitutie in België effectief verboden is. Andere zullen 
dan weer het tegengestelde beweren. Aangezien er veel 
onduidelijkheid over bestaat, is het nodig dat de federale 
overheid klaarheid schept.

De beschrijving over de bedoelde gedragingen is 
voornamelijk terug te vinden in artikels 379, 380, 380bis 
en 380ter in hoofdstuk VI (Bederf van de jeugd en 
prostitutie). 

De eerste drie artikels beteugelen de uitbuiting van eens 
anders ontucht of prostitutie, ongeacht op welke manier. 
En meer bepaald hij die:
 een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten 

einde eens anders driften te voldoen, de ontucht, het 
bederf of de prostitutie van een minderjarige van het 
mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt 
of vergemakkelijkt;

 een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, 
meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog 
op het plegen van ontucht of prostitutie;

 een huis van ontucht of prostitutie houdt;
 kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of 

ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met 
de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.

Er is sprake van verzwarende omstandigheden als in het 
kader van de voorgaande bepalingen, de dader bovendien:
 direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, 

geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
 misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare toestand 

waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn 
onwettige of precaire administratieve toestand, zwanger-
schap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk 
gebrek of onwaardigheid.

Artikel 380ter heeft meer specifiek betrekking op de 
reclame voor het aanbieden van diensten van seksuele 
aard en beteugelt het aanzetten, via eender welk 
reclamemiddel of door de toespeling die erop wordt 
gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen 
of meerderjarigen, of het gebruik van zulke reclame 
naar aanleiding van een aanbod van diensten. En meer 
bepaald hij die:
 op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt 

of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt 
voor een aanbod van diensten van seksuele aard, 
zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte 
bewoordingen:
- indien die reclame specifiek gericht is op minder-

jarigen of indien zij gewag maakt van diensten 
aangeboden door minderjarigen of door personen 
van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn;

- indien deze reclame de prostitutie of ontucht van 
een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele 
doeleinden vergemakkelijkt; 

- indien deze diensten worden verleend bij wege van 
een telecommunicatiemiddel.

 door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard 
van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder 
bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij 
zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van 
anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te 
komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft.

3.3.2. Mensenhandel  
en mensensmokkel 

Mensensmokkel en mensenhandel werden vroeger 
begrepen op grond van artikel 77bis van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen. Dit artikel werd vervangen door 
artikel 29 van de wet van 10 augustus 200524 tot wijziging 
van diverse bepalingen met het oog op de versterking 
van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel  
en tegen praktijken van huisjesmelkers.

Deze wet beoogt de omzetting van de aanvullende 
protocollen bij het Verdrag van de Verenigde Naties van 
2000 tegen transnationale georganiseerde misdaad 

24: B.S., 2 september 2005.
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inzake mensenhandel en mensensmokkel25, evenals 
van de kaderbesluiten van de Europese Unie van 2002 
betreffende de mensenhandel en de hulpverlening bij 
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf26. 

De wet van 10 augustus 2005 maakt een onderscheid 
tussen mensenhandel en mensensmokkel.

Mensensmokkel wordt in het nieuwe voornoemde 
artikel 77bis gedefinieerd als het ertoe bijdragen, op 
welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat 
van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat 
van de Europese Unie of van een Staat die partij is  
bij een internationale overeenkomst betreffende de 
overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 
binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd 
met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het 
direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel.

De mensenhandel wordt geregeld door artikels 
433quinquies tot 433nonies van het Strafwetboek.

Artikel 433quinquies, paragraaf 1 van het Strafwetboek, 
ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en onlangs 
gewijzigd door de wet van 29 april 201327, definieert 
mensenhandel als de werving, het vervoer, de over-
brenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, 
het nemen of de overdracht van de controle over hem 
met als doel:
 de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van 

seksuele uitbuiting;
 de uitbuiting van bedelarij;
 het verrichten van werk of het verlenen van diensten, 

in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid;

 het wegnemen van organen in strijd met de wet van 13 
juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren 
van organen, of van menselijk lichaamsmateriaal in strijd 
met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen 
en het gebruik van menselijk lichaams materiaal met 
het oog op de geneeskundige toepassing op de mens 
of het wetenschappelijk onderzoek;

 of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een 
wanbedrijf te doen plegen.

25:  Het Protocol van 15 november 2000 inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel 
en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad; het Protocol van  
15 november 2000 tegen de smokkel van migranten over land, over zee en in de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen transnationale georganiseerde misdaad; het Facultatief Protocol van 25 mei 2000 inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind.

26:  Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 inzake de bestrijding van mensenhandel; kaderbesluit van de Raad van de 
Europese Unie van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblijf.

27:  De recentste wijzigingen van de wet vloeien voort uit het feit dat vooral het aspect van de uitbuiting gekoppeld was aan de mensenhandel. Zoals 
werd uitgelegd tijdens de zitting van de Belgische Senaat van 29 januari 2009, moeten drie componenten van mensenhandel worden weerhouden:  
het vervoersaspect, de uitbuitingscomponent en de dwangcomponent. Dit laatste element ontbrak echter volledig. Het gevaar hier bestond erin 
dat er een verwatering zou zijn van het mensenhandelconcept naar een uitbuitingsconcept.

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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Stad Brussel. Besluit – Raad van 04/06/2012
Reglement betreffende de strijd tegen de straatprostitutie in de Alhambrawijk

Artikel 2 – Overlast
§ 1 Het is verboden voor personen die zich in de openbare ruimte bevinden, in de perimeter beoogd in artikel 1, 
door woorden, gebaren, gedragingen of tekens kenbaar te maken dat tegen betaling seksuele handelingen worden 
aangeboden.
§ 2 Het is eveneens verboden om gebruik te maken of hiertoe aanstalten te maken van diensten die in de openbare ruimte, 
in de perimeter beoogd in artikel 1, worden aangeboden, en die het verrichten van seksuele handelingen inhouden.
Dit houdt onder meer het verbod in handelingen te verrichten met het oog op het opsporen of zoeken van een 
prostitué(e), zoals:
  ingaan op tekens, gebaren of woorden van één of meerdere prostitué(e)s en/of met hen gesprekken voeren;
  aanbieden van geld aan een of meerdere prostitué(e)s;
  de aandacht van prostitué(e)s trekken door middel van gebaren, tekens of woorden;
  ich kwetsend gedragen tegenover prostitué(e)s;
  herhaaldelijk rondrijden in dezelfde straten met een motorisch voertuig dat onder meer gepaard gaat met: 
   -  de aandacht trekken van voetgangers al dan niet prostitué(e)s door middel van tekens, gebaren of geluiden;

  -  vertragen en stoppen voor het voeren van een gesprek met voetgangers, al dan niet prostitué(e)s;
 -  herhaaldelijk stoppen en vertrekken zonder geldige reden;
 -  abnormaal traag rijden zonder geldige reden.

3.4. De gemeenten

Brussel-Stad, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene en Sint-Gillis 
zijn de vijf Brusselse gemeenten die betrokken zijn bij 
het fenomeen van publieke prostitutie. De gemeenten 
Elsene en Sint-Gillis brengen in hun huidige algemene 
beleidsverklaring de prostitutie niet ter sprake. De drie 
andere spreken erover en hebben eveneens algemene 
politiereglementen goedgekeurd.

3.4.1. Reglement betreffende de 
strijd tegen de straatprostitutie 
in de Alhambrawijk
Het algemeen beleidsprogramma 2012-2018 van de Stad 
Brussel bevat een specifiek punt betreffende de strijd 
tegen alle vormen van mensenhandel. Het gaat om de 
volgende maatregelen: 
 het identificatiewerk van de slachtoffers van  

huisjes melkers voortzetten in samenwerking met de 
verenigings sector, BRAVVO en de Directie van de 
Regionale Inspectie voor Huisvesting; 

 de huisjesmelkers straffen en onteigenen door het 
pilootproject van samenwerking tussen het Parket, 
de Politie en de sociale diensten te systematiseren; 

 georganiseerde bedelaarsbendes bestrijden en samen 
met het OCMW en de gespecialiseerde sociale 
organisaties in het bijzonder aandacht besteden aan 
uitgebuite personen en kinderen; 

 de rekrutering en uitbuiting van clandestiene arbeiders 
of zwartwerkers bestrijden in samenwerking met de 
diensten voor arbeidsinspectie; 

 de strijd tegen vrouwenhandel en souteneursbedrijven 
versterken en de verenigingen ondersteunen die 
belast zijn met de begeleiding en de herintegratie van 
de slachtoffers; 

 de toepassing en naleving van het nieuwe reglement 
dat straatprostitutie in de Alhambrawijk verbiedt, 
verzekeren en erop toezien dat ze niet uitwijkt naar 
andere woonwijken van de Stad; 

 de dialoog aangaan met de 19 gemeenten met  
het oog op een gemeenschappelijke aanpak van 
straatprostitutie en in dat geval, de invoering van  
een overlegde tolerantiezone, uitgerust met een 
politiekantoor, sociale diensten voor preventie, hygiëne 
en gezondheid.

De gemeenteraad van de Stad Brussel keurde in 
2012 een reglement goed betreffende de strijd tegen 
straatprostitutie in een duidelijk afgebakende perimeter. 
Het is vooral de klant die wordt geviseerd.



251Prostitutie  

3.4.2. Politiereglement betreffende 
de raamprostitutie in Schaarbeek

De gemeenteraad van Schaarbeek keurde in februari 
2013 eveneens een politiereglement betreffende 
raamprostitutie goed. In overweging nemende dat 
prostitutie activiteiten in strijd zijn met de woonfunctie 
aangezien ze “hinder” veroorzaken en “de publieke 
moraal aantasten”, is het reglement in hoofdzaak bedoeld 
om de activiteiten van de raamprostituees te beperken 
tot een aantal nummers in de Aarschotstraat en de 
peeskamers van bepaalde nummers in de Platanenstraat 
en de Linnéstraat. 

Er mag slechts één uitbater per adres zijn en er is een 
conformiteitsattest vereist. Er wordt verduidelijkt dat 
dit attest enkel bedoeld is om de gemeente te laten 
vaststellen dat een gebouw geschikt is voor het geplande 
gebruik, maar dat het in geen geval als vergunning of 
enige vorm van toestemming geldt voor de activiteit die 
wordt beoefend in de ruimtes in kwestie.

Het meerderheidsakkoord 2012-2018 van de Gemeente-
raad voorziet in de toepassing van het nieuwe reglement 
met betrekking tot de prostitutie, het verminderen van 
de overlast in de wijk en het steunen van de verenigingen 
op het terrein. 
 

3.4.3. Politiereglement betreffende de 
raamprostitutie in Sint-Joost-ten-Node

Op 29 juni 2011 werd door de gemeenteraad van 
Sint-Joost reeds een politiereglement betreffende 
raamprostitutie goedgekeurd dat gelijkaardig is aan dat 
van Schaarbeek. Het heeft betrekking op de Rivierstraat 
voor de raamprostitutie en de peeskamers, alsook voor 
de Linnéstraat, de Plantenstraat en de Weidestraat, hier 
uitsluitend voor peeskamers.

De toepassing van de Stedenbouwkundige verordening 
over de plaatsen van raamprostitutie draagt bovendien bij 
tot een inspanning om het bedrijven van prostitutie te 
omkaderen. Deze verordening definieert vier soorten plaatsen: 

 Raamprostitutiesalon: elk bouwwerk, gebouw of 
gedeelte van een gebouw bestaande uit een salon 
waarin één of meerdere personen zich prostitueren en 
uit één of meerdere vitrines die uitgeven op de weg, 
waarachter deze persoon of personen zich voorstellen. 
Die personen volgen elkaar dag en nacht op;

 Peeskamer: elk bouwwerk, gebouw of gedeelte van 
een gebouw dat bestaat uit één of meerdere vitrines 
waarachter de persoon die zich prostitueert de 
uitbaatster van de peeskamer is;

 Vitrine: doorzichtig glasoppervlak waarachter zich 
een geprostitueerd persoon bevindt;

 Kamer: plaats waar de seksuele dienstverlening concreet 
plaatsgrijpt. Per definitie bestaan peeskamers slechts 
uit één kamer.

In zijn algemene beleidsnota 2012-2018 drukt de 
Gemeenteraad de intentie uit om een studie te laten 
uitvoeren met het oog op een inrichtingsproject voor de 
Noordwijk naar Antwerps model, waarbij het prostitutie-
probleem openbaar wordt beheerd, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden in de gemeente en in 
samenwerking met de federale en gewestelijke overheden.

Op strategisch planningsniveau en in de beleids-
verklaringen is enkel de mensenhandel aanwezig. Wat 
de prostitutie betreft, zijn het enkel Schaarbeek en  
Sint-Joost die het aankaarten, om hun wil te bevestigen 
de ingevoerde reglementen inzake de omkadering van 
de prostitutie toe te passen. 

Het discours over de prostitutie kan soms in beslag 
worden genomen door het belang van de dynamiek  
van de strijd tegen de seksuele uitbuiting. Dit zou  
echter niet de hele prostitutiepraktijk moeten omvatten. 
De twee fenomenen vertonen overlappingen, maar 
putten elkaar niet wederzijds uit. Het gaat om twee 
sferen die afzonderlijk in aanmerking moeten worden 
genomen, zoals trouwens is vastgelegd in het Belgische 
Strafwetboek. Anders gezegd, een deel van de prostitutie 
wordt nauwelijks geviseerd en blijft aan de zijlijn van 
deze groot schalige strijd tegen de mensenhandel.© GOB - SPRB 
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Prostitutie en mensenhandel komen uitgebreid in de media 
aan bod. De uitzendingen en de geschreven pers spitsen zich 
vaak toe op het slaafse karakter van de prostitutie, waardoor 
het gevoel wordt versterkt dat prostitutie een zaak is van 

uitbuiting door gewetenloze pooiers en mensenhandelaar. 
Wij kunnen ons ook aanvragen hoe het er op het terrein aan 
toegaat en deze uitbuiting trachten te objectiveren aan de 
hand van Politie- en gerechtelijke statistieken.

4.  KWANTITATIEVE ANALYSE: 
POLITIE, JUSTITIE EN STUDIE 
VAN 2008

4.1. Misdaadstatistieken van de Politie 

Ook al is zich prostitueren in België geen strafbaar feit, 
toch verbiedt het Strafwetboek gedragingen die verband 
houden met de prostitutie, waaronder tippelen, souteneur-
schap of reclame voor het aanbieden van diensten van 
seksuele aard. 

Onderzoek van de gegevens van de criminaliteits-
barometer heeft het mogelijk gemaakt om het beschikbare 
cijfermateriaal op het gebied van prostitutie en mensen-
handel apart te analyseren. Het gaat om de in de huizen 
van ontucht gepleegde misdrijven, de aansporing tot en 
de exploitatie van ontucht, evenals de seksuele uitbuiting 
in het kader van de mensenhandel. 

4.1.1. Pleegplaatsen:  
de huizen van ontucht

Sommige gegevens worden ingezameld ten opzichte van 
de functie die de plaats vervult waar het misdrijf wordt 
gepleegd. De gepubliceerde cijfers onderscheiden feiten 
tegen de fysieke integriteit, feiten van diefstal en afpersing 
en feiten van vernieling van eigendommen die werden 
geregistreerd in etablissementen die dus worden beschouwd 
als huizen van ontucht. Deze drie types van feiten zijn 
degene met het hoogste aantal geregistreerde feiten in 
2013, alle pleegplaatsen samen. Ze putten de criminele 
feiten dus niet uit die werden geregistreerd in etablis-
sementen die als huizen van ontucht worden beschouwd. 

FIGUUR 1:
Verdeling van de geregistreerde feiten in de huizen van ontucht

© BOPV – Bron: PCS
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FIGUUR 2:
Evolutie van de types van geregistreerde feiten in de huizen van ontucht tussen 2000 en 2012 

© BOPV – Bron: PCS

Figuur 1 geeft een overzicht van de verdeling van de 
tussen 2000 en 2013 geregistreerde feiten in de huizen 
van ontucht.

Op nationaal niveau stelt men vast dat het in 53 % van de 
feiten gaat om diefstal en afpersing, de feiten tegen de 
fysieke integriteit 30 % vertegenwoordigen en de overige 
18 % vernielingen van eigendommen betreft.

De situatie op regionaal niveau is echter anders. De feiten 
van vernieling van eigendommen vertegenwoordigen  
16 %, ofwel een percentage dat gelijk is aan datgene op 
nationaal niveau. Wat de andere twee feiten betreft, zijn  
er grote verschillen: de feiten tegen de fysieke integriteit 
vertegenwoordigen slechts 18 %, terwijl de feiten van 
diefstal en afpersing oplopen tot 66 %. In de huizen van 
ontucht kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus 
minder schendingen van de fysieke integriteit, maar meer 
diefstallen en afpersingen dan gemiddeld in België.

Figuur 2 toont de evolutie van de geregistreerde feiten 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van de 
drie weerhouden categorieën. Uit de grafiek blijkt dat 
de feiten van diefstal en afpersing duidelijk zijn gestegen 
gedurende het bestudeerde decennium. Ook al is er in 
2008 en 2011 sprake van een daling, toch zijn deze feiten 
van 2000 tot 2013 meer dan verdubbeld.

Een meer gedetailleerde analyse van het Brussels grond-
gebied toont aan dat op gemeentelijk niveau gemiddeld 
meer dan 90 % van de tijdens de bestudeerde periode 
geregistreerde feiten zich groeperen binnen vier gemeenten: 
Brussel-Stad, Elsene, Sint-Joost en Schaarbeek.

Het aantal feiten van diefstal en afpersing is erg hoog  
in Brussel-Stad en gaat sinds 2000 in stijgende lijn. 
Schaarbeek had het grootste aantal geregistreerde feiten in 

2000, maar vertoonde een dalende tendens ten opzichte 
van de andere gemeenten. De gemeenten Elsene en  
Sint-Joost tellen minder feiten, maar hebben een kleiner 
aantal inwoners. De feiten tegen de fysieke integriteit 
worden het meest geregistreerd in Brussel-Stad, evenals 
in Schaarbeek, maar dan in mindere mate. De feiten  
van vernieling van eigendommen komen vaker voor in 
Schaarbeek, en in mindere mate in Brussel-Stad. 

4.1.2. Het aanzetten tot ontucht  
en de uitbuiting van ontucht

De cijfers betreffende de overtredingen tegen de zeden 
maken een onderscheid tussen het aanzetten tot ontucht 
en de uitbuiting van andermans ontucht. 

De feiten betreffende het aanzetten tot ontucht omvatten 
de reclame met een winstgevend doel en het aanzetten 
tot ontucht in een openbare ruimte. Wanneer de 
informatie beschikbaar is, wordt bij de registratie een 
onderscheid gemaakt tussen minderjarige en meerder-
jarige slachtoffers. In het andere geval is de leeftijd van 
het slachtoffer onbekend.

De gepubliceerde feiten betreffende de uitbuiting van 
andermans ontucht vermelden enkel de leeftijdsverschillen. 
Het register van proces-verbalen maakt in principe echter 
een onderscheid tussen vier soorten feiten, namelijk:
 Het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich 

houden met het oog op het plegen van ontucht of 
prostitutie;

 Het houden van een huis van ontucht;
 De uitbuiting van eens anders ontucht of prostitutie;
 De uitbuiting van ontucht door de verhuur, de verkoop 

of de terbeschikkingstelling van kamers, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren.
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Volgens deze beschrijving kan de uitbuiting van 
ontucht gemakkelijk worden gelijkgesteld met seksuele 
uitbuiting. Punten 2 en 4 bevestigen, ondanks de tekst, 
dat de daders van deze fenomenen niet worden 
vervolgd, gelet op het aantal zichtbare en bekende 
bars waar prostitutie wordt bedreven en waarvan de 
aangegeven winst abnormaal is. 

Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen 
de gepleegde feiten en de pogingen tot aanzetten tot 
ontucht of tot uitbuiting. Wij hebben er hier niet in detail 
rekening mee gehouden, aangezien er zich erg weinig 
pogingen hebben voorgedaan. 

Figuur 3 toont aan dat de feiten betreffende het 
aanzetten tot ontucht vaker voorkomen dan de feiten 
van uitbuiting. 

Op nationaal niveau kunnen wij vaststellen dat het 
aanzetten tot ontucht over het algemeen is gedaald met 
67 %. In 2000 was er nog sprake van 2.257 geregistreerde 
feiten. In 2012 daalde dit cijfer tot 734, om in 2013 
opnieuw te stijgen tot 866 feiten. De feiten van uitbuiting 
zijn tussen 2000 en 2012 dan weer gedaald met 40 %, 
om vervolgens opnieuw licht te stijgen. De stijging die van 
2008 tot 2010 en in 2013 werd vastgesteld is volledig te 
wijten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien 
de cijfers zonder het BHG dalen. 

Het gewicht van het BHG in het nationaal totaal stijgt  
van minder dan één vierde (21 %) in 2008 naar een  
derde van de geregistreerde feiten (33 %) in 2013, zoals 
Figuur 4 aantoont.

Voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest delen 
Brussel-Stad en de gemeenten Elsene, Sint-Gillis, 
Sint-Joost en Schaarbeek gemiddeld 90 % van de 
geregistreerde feiten van aanzetten tot ontucht en 
uitbuiting van ontucht.

De feiten betreffende het aanzetten tot ontucht hebben 
voornamelijk betrekking op Brussel-Stad, met een piek in 
2005 en een andere in 2010 en 2011, wat kan worden 
verklaard door de straatprostitutie in deze gemeente. 
Schaarbeek en Sint-Joost kennen na 2000 een daling. 
De lage vertegenwoordiging van deze twee gemeenten 
valt wellicht te verklaren door de prostitutie in de bars 
en de peeskamers die wordt gedogen, behalve ingeval 
van een proactieve buitensporige aanzetting tot ontucht 
of mensenhandel.

De feiten van uitbuiting komen het meest voor in 
Brussel-Stad, ook al heeft Schaarbeek een bijna even 
hoog cijfer. In Sint-Joost en Sint-Gillis zijn tussen 2000 en 
2006 nauwelijks een tiental feiten per jaar geregistreerd, 
en het aantal daalt vervolgens. 

Zowel bij het aanzetten tot ontucht als de uitbuiting 
van ontucht kennen de overtredingen tegen de zeden 
in de verschillende bestudeerde niveaus een daling 
tussen de piek van 2005 en 2008, alvorens opnieuw 
te stijgen tot de piek van 2010. Zou deze evolutie 
te wijten kunnen zijn aan het strafrechtelijk beleid 
en de registratiekwaliteit van de proces-verbalen? 
Het is terecht om dit soort van vragen te stellen, 
aangezien deze evoluties wellicht geen variatie van 
het criminaliteitsfenomeen vormen. De invloed van de 

FIGUUR 3:
Evolutie van de feiten van aanzetten tot en uitbuiting van ontucht in België en in het BHG
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FIGUUR 4:
Evolutie van het gewicht van het BHG ten opzichte 
van België voor de feiten van aanzetten tot ontucht  
en uitbuiting van ontucht

FIGUUR 5:
Evolutie van het aantal feiten van mensenhandel – 
seksuele uitbuiting (inbreuken)

© BOPV – Bron: PCS © BOPV – Bron: PCS

wet van 10 augustus 2005 ter versterking van de strijd 
tegen mensenhandel en mensensmokkel, evenals de 
uitbreiding van Europa, zijn mogelijke hypotheses die 
de in 2005 vastgestelde pieken deels zouden kunnen 
verklaren.

De cijfers betreffende de feiten van aanzetten tot 
ontucht zijn hoger dan die van de feiten van uitbuiting, 
en dus degenen betreffende de mensenhandel. Dit 
betekent dat ook al staat mensenhandel hoog op de 
politieke agenda en prostitutie niet echt verboden 
is of vervolgd wordt, het politiewerk blijk geeft van 
een zeker dynamisme inzake “vrije prostitutie” in het 
Brussels Gewest. Deze vaststelling moet evenwel 
in verband worden gebracht met de strijd tegen de 
mensenhandel. Het is misschien de uiting van de 
politieopvolging mensenhandel die net een betere 
kennis van het fenomeen beoogt door de misdrijven 
van het aanzetten tot ontucht te registreren ook al 
worden ze niet vervolgd.

4.1.3. Seksuele uitbuiting

De cijfers betreffende de seksuele uitbuiting in het kader 
van de mensenhandel omvatten enkel de misdrijven 
waarvoor de Politie het luik seksuele uitbuiting heeft 
verduidelijkt. Een reeks als mensenhandel geregistreerde 
misdrijven zou echter betrekking hebben op seksuele 
uitbuiting, zonder dat dit echter is aangegeven. Door 
de registratiekwaliteit liggen deze cijfers betreffende 
de aan de seksuele uitbuiting gekoppelde misdrijven in 
werkelijkheid veel hoger. 

Figuur 5 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal 
feiten die werden geregistreerd op federaal niveau, op 
gewestelijk niveau en voor Brussel-Stad en Schaarbeek. 
Deze twee gemeenten zijn het meest bij het fenomeen 
betrokken: enkel de feiten van seksuele uitbuiting maken 
75 % uit van de geregistreerde feiten op het niveau van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2007 tot 2013.

Van een enkel geregistreerd feit in 2000 kent de curve een 
sterke stijging in 2007. Ook al is het weinig waarschijnlijk 
dat het fenomeen van de seksuele uitbuiting in de loop 
van 2006 is ontstaan, toch zou het kunnen worden 
verklaard door de invloed van de wet van 10 augustus 
2005 ter versterking van de strijd tegen mensenhandel 
en mensensmokkel. Dit voorbeeld toont aan in welke 
mate het gevoerde strafrechtelijk beleid, de wijzigingen 
van het Strafwetboek en het vervolgingsbeleid de 
cijfers van de geregistreerde criminaliteit beïnvloeden.

De cijfers die zich situeren op het niveau van het 
fenomeen zijn hoger, aangezien het gaat om een 
wedersamenstelling van de bevoegde politiediensten die 
een misdrijf onder meer combineert met het voorwerp 
of het middel van het misdrijf, de plaats waar of de 
manier waarop het misdrijf werd gepleegd, en waarvan 
het gebruik wordt gericht op de dagelijkse praktijk van 
de politiediensten. De definitie en de afbakening van 
de criminaliteitsfenomen en -figuren vloeien voort uit 
de werkzaamheden van de Werkgroep Politiestatistiek 
(WPS). Deze benadering toont aan dat de voorgelegde 
cijfers veel hoger liggen en beter rekening houden 
met het luik seksuele uitbuiting in het kader van de 
mensenhandel. 
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FIGUUR 6:
Evolutie van het aantal feiten van mensenhandel – seksuele uitbuiting (fenomeen)

In Figuur 6 stellen wij inderdaad het bestaan van feiten 
vast sinds 2000 met een dalende tendens tot in 2008, 
om meer dan 150 feiten te bereiken in het BHG in 2010 
(terwijl de behandeling per misdrijf in Figuur 5 slechts 

50 feiten vermeldde in 2010). Na een daling tussen  
2010 en 2012 zien we voor het jaar 2013 een stijging van 
het aantal geregistreerde feiten.
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4.2. De statistiek van het Openbaar Ministerie 

De jaarlijkse statistiek van het Openbaar Ministerie 
(Justitie) is afkomstig van de gegevensbank van het College 
van Procureurs-generaal. Ze bevat, per kalenderjaar, 
informatie betreffende het onderzoek en de vervolging 
van strafzaken door de correctionele Parketten voor de 
jaren 2003 tot 201228. 

De analisten van de Parketten hebben een output-
nomenclatuur gecreëerd met de bedoeling een 
compromis te vinden tussen de pragmatische betekenis 
ervan en de rubrieken in het Strafwetboek. De omschrijving 
“ontucht en seksuele uitbuiting” omvat de rubrieken  
37C tot 37P in de tabel hieronder. 

Er worden twee types van analyse uitgevoerd: de 
transversale analyse en de longitudinale analyse. De meeste 
van de voorgelegde cijfers kennen een dalende trend.  
De raadpleging van andere categorieën van feiten van  
de nomenclatuur vertoont eveneens een dalende trend. 

4.2.1. De transversale analyse

De transversale analyse verschaft informatie over wat er 
is gebeurd in de loop van een kalenderjaar. De lopende 
zaken vertegenwoordigen de zaken die op 1 januari van 
het jaar nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van 
een beslissing van het Openbaar Ministerie. De instroom 
bestaat uit het geheel van zaken die bij de Parketten 
binnenkomen in de loop van het kalenderjaar. De 
uitstroom bestaat uit het geheel van zaken die zijn 
afgesloten in de loop van het jaar.

Figuur 7 toont de evolutie van het aantal lopende 
zaken, nieuwe of heropende en afgesloten zaken op 1 
januari van elk jaar. Wij stellen een algemene daling in 
de tijd vast voor dit soort van feiten. De lopende zaken 
vertonen echter een stijging van 2011 tot 2012 en de 
instroom stijgt tussen 2008 en 2009.

28: In de statistieken van de Parketten komen noch de uitvoering van de straffen, noch de door de Politie- en jeugdparketten gedekte materie aan bod.

TABEL 1:  
Detail van de nomenclatuur van het Parket voor “Ontucht en seksuele uitbuiting”

37C Vergrijp tegen zeden

37D Voyeurisme 

37E Aanzetten tot ontucht 

37F Ontucht van minderjarigen 

37G Huis van ontucht 

37H Prostitutie 

37I Souteneurschap van meerderjarigen 

37J Obscene films, beelden, voorwerpen of boeken 

37K Pedofilie 

37L Mensenhandel – seksuele uitbuiting (art. 433quinquies § 1,1°) 

37M Souteneurschap van minderjarigen 

37N Kinderpornografie 

37O Publiciteit in verband met pornografie en prostitutie 

37P Incest

© BOPV – Bron: Statistieken van het Openbaar Ministerie
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Logischerwijs kunnen wij vaststellen dat wanneer de 
uitstroom groter is dan de instroom voor een jaar, het 
aantal lopende zaken een neerwaartse tendens vertoont 
voor het jaar dat volgt en omgekeerd. 

Wat de uitstroom betreft, zijn de motieven tot afsluiting 
voor het hele pakket van 10.523 zaken van 2003 tot 2012 
erg verdeeld en het overgrote deel valt onder zonder-
gevolgstelling met een totaal van 7.671 zaken (Figuur 8). 
Het valt te noteren dat het aantal zaken afgesloten na het 
succesvol voltooien van een bemiddeling in strafzaken 
slechts 1 % van de uitstroom betreft, hetzij 10 zaken per 
jaar, en het aantal zaken afgesloten door betaling van 
een minnelijke schikking 1 %. Deze verhoudingen liggen 
in de buurt van deze die worden geregistreerd op het 
niveau van België, alle zaken door elkaar genomen.

Het aantal zaken dat wordt geklasseerd zonder gevolg 
blijkt, ondanks een algemene daling, een stijgende trend 
te vertonen in vergelijking met de andere uitstroom-
motieven, zoals blijkt uit Figuur 9. Het gebruik van de 
zondergevolgstelling vertoont dus in verhouding een 
stijgende tendens.

4.2.2. De longitudinale analyse

De longitudinale analyse bestudeert het optreden van 
een evenement in de tijd binnen een aanvankelijk 
gedefinieerde groep, om de statusveranderingen waar  
te nemen. De analyse wordt uitgevoerd over minimaal 
vijf observatiejaren. 

Het belang van de zondergevolgstellingen, zoals wij 
hebben gezien in de transversale analyse, wordt in 
Tabel 2 toegelicht in twee categorieën afhankelijk van de 
opportuniteits- en technische redenen. 

Kortom, dit betekent enerzijds dat de zondergevolg-
stellingen proportioneel stijgen en anderzijds dat deze 
zondergevolgstellingen steeds meer worden gemotiveerd 
op grond van opportuniteitsredenen (Figuur 9), namelijk 
dat er voldoende aanwijzingen zijn om te vervolgen, 
maar dat het Openbaar Ministerie zijn beslissing om de 
vervolging te staken motiveert.

TABEL 2:  
Detail van de redenen voor seponering (opportuniteit of technisch)

Motief van seponeren

Opportuniteit Technisch

Beperkte maatschappelijke weerslag Geen misdrijf

Toestand geregulariseerd Onvoldoende bewijzen

Misdrijf van relationele aard Verjaring

Nadeel gering Overlijden van de dader

Redelijke termijn overschreden Klachtafstand

Afwezigheid van voorgaanden Amnestie

Toevallige feiten met oorzaak in specifieke omstandigheden Verwijzingen voor disciplinaire maatregelen

Jeugdige leeftijd Onbevoegdheid

Wanverhouding gevolgen – maatschappelijke verstoring Kracht van gewijsde

Houding van het slachtoffer Immuniteit

Vergoeding van het slachtoffer Strafuitsluitende verschoningsgrond

Te weinig recherchecapaciteit Gebrek aan klacht

Andere prioriteiten Dader onbekend

© BOPV – Bron: Statistieken van het Openbaar Ministerie
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FIGUUR 7:
Evolutie van het aantal lopende zaken, de instroom en uitstroom per kalenderjaar

FIGUUR 8:
Verdeling van de motieven tot afsluiting voor alle zaken van ontucht  
en seksuele uitbuiting van 2003 tot 2012

FIGUUR 9:
Evolutie van de zondergevolgstellingen – Opportuniteits- en technische redenen

© BOPV – Bron: Statistieken van het Openbaar Ministerie
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4.3. De studie van 2008 over de prostitutie  
in het Brussels Gewest

Uit deze studie29 blijkt dat de prostitutie moeilijk in cijfers 
is uit te drukken en er geen monitoring in dat verband 
bestaat. Een benadering op basis van een raming komt 
uit op een minimumcijfer dat wordt beschouwd als  
een zeker vertrekpunt, en een maximumcijfer dat als 
waarschijnlijk wordt aangenomen (Tabel 3). Op die basis 
zouden er in 2006 in het Brussels Gewest tussen 4.000  
en 5.000 prostitué(e)s zijn geweest. De publieke vormen 
vertegenwoordigen minder dan een derde van dit cijfer. 

Tot slot concludeert de studie dat in Brussel de tendens lijkt 
te bestaan dat de prostitutie zich meer en meer beweegt 
naar de privévormen, ten koste van de activiteiten in 
publieke vormen. Deze verandering zou deels kunnen 
worden verklaard door de stadsvernieuwing in de 
wijken, evenals door een toenemende repressie van de 
straat prostitutie door de Politie. Diezelfde vaststelling 
doen we sinds het opstellen, sinds het begin van dit 
decennium, van omkaderingsplannen voor de prostitutie 
op gemeentelijke schaal, waardoor deze verschuiving 
versterkt zou worden.

Vanuit het oogpunt van de vraag zou de aanwezigheid 
van internationale klanten die vaak tijdelijk voor grote 
instellingen werken gedeeltelijk kunnen verklaren waarom 
het aanbod in Brussel groter is dan in Rotterdam of Zürich, 
zelfs als de cijfers worden afgewogen ten opzichte van de 
demografische evolutie. Wat het aanbod betreft, stellen 
we een nieuwe toestroom vast van Bulgaarse, Turkse  

en Roemeense prostitué(e)s. De nieuwe prostitué(e)s die 
bij ons aankomen, verkennen de nieuwe privévormen 
van prostitutie. Door hun komst in de straatprostitutie of 
in de bars worden andere groepen naar de peeskamers 
verdreven. 

De gevestigde vormen van prostitutie worden vooral 
vertegenwoordigd door prostitué(e)s die afkomstig zijn 
uit Noord-Afrika en Oost-Europa, terwijl de georganiseerde 
vormen van privéprostitutie, zoals escortbureaus of 
prostitutiehuizen, worden gerund door Zuid-Amerikanen, 
Noord-Amerikanen en Aziaten. Het raamprostitutieaanbod 
situeert zich hoofdzakelijk in de Aarschotstraat en in  
de wijk van de Plantenstraat in Schaarbeek. De straat-
prostitutie kwam eerder voor in de Alhambrawijk in 
Brussel-Stad, in de Louizalaan en in Sint-Gillis. De minder 
dure vormen van prostitutie bevinden zich eerder in de 
oude wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
terwijl de luxeprostitutie eerder gesitueerd is in de 
residentiële wijken of in de buurt van de Europese 
instellingen.

Ook al maakte deze studie het mogelijk om een 
balans op te maken over de verschillende vormen van 
prostitutie, toch brengt de sector de grote doorstroming 
van inkomende en uitgaande prostitué(e)s ter sprake, 
waardoor het haast onmogelijk wordt om alle vormen 
van prostitutie in cijfers uit te drukken. De tendens zou 
echter in stijgende lijn gaan.

29:  Seinpost Adviesbureau BV-Erasmus Hogeschool Brussel, 2008, “Prostitutie: Brussel in beeld. Bouwstenen voor een Integraal Prostitutiebeleid”, 
Katholieke Universiteit Leuven, onderzoeksverslag juni.

TABEL 3:  
Vormen van Prostitutie in het BHG

Publieke vormen (600-970)
- Raamprostitutie: bars (230-350) en peeskamers (100-130)

- Tippelprostitutie (straat- en café): heteroseksueel (70-90)  
en homoseksueel (200-500)

Privévormen (1.635-2.920)

- Privéhuizen, sauna’s en massagesalons (280-650)

- Privéontvangsten (160-260)

- Onafhankelijke escort (+50)

- Escortbureaus (185-360)

- Privéclubs, cabarets, stripteasegelegenheden (510-600)

- Turkse/Bulgaarse vzw’s (onbekend aantal)

- Privévormen van homoprostitutie: darkrooms, sekscinema’s, sauna’s 
(onbekend aantal werkenden, samen 25-tal bekende locaties)

- Homoseksuele prostitutie via het internet (450-1.000)

© BOPV – Bron: Seinpost Adviesbureau BV-Erasmus Hogeschool Brussel, 2008, “Prostitutie: Brussel in beeld. Bouwstenen voor een Integraal Prostitutiebeleid”, 
Katholieke Universiteit Leuven, onderzoeksverslag juni.
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5.1. De publieke vormen van prostitutie  
in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de bijzonderheid 
dat er verschillende soorten van openbare prostitutie te 
vinden zijn (Kaart 1). De straatprostitutie situeert zich 
voornamelijk in Brussel-Stad en in tweede instantie in 
Elsene en Sint-Gillis. De raamprostitutie en de prostitutie 
in de bars en peeskamers vinden plaats in de wijk rond 
het Noordstation en verspreiden zich tussen Schaarbeek 
en Sint-Joost. 

Deze concentratie van publieke prostitutie is een 
teken dat deze activiteit goed loopt. Het is inderdaad 
een plaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen 
ontmoeten, met een voorkeur voor de wijken rond de 
treinstations of de groene ruimten, die discreter zijn.

Als invalshoek voor de kwalitatieve analyse30 hebben 
wij gekozen voor de publieke prostitutie door het 
belang dat ze vertegenwoordigt voor de gemeenschap 
en om methodologische redenen: bij gebrek aan een 
globale actuele visie van de privéprostitutie is dit 
fenomeen bovendien moeilijk om te integreren en zou 
de evaluatie ervan de mobilisatie van een specifiek 
researchinstrument vragen.

De materie wordt voorgesteld aan de hand van de 
drie vooraf bepaalde luiken: de overlast die gepaard 
gaat met de prostitutieactiviteit in de wijken, het 
welzijn en de gezondheid van de prostitué(e)s en de 
prostitutiegerelateerde criminaliteit. 

De publieke prostitutie concentreert zich binnen 
een tamelijk afgebakend gebied. Ze wordt geken-
merkt door haar zichtbaarheid in de openbare 
ruimte. Bepaalde elementen die verband houden 
met deze integratie in het stedelijk weefsel, 
kunnen overlast veroorzaken: groepsvorming, 

lawaai, auto verkeer, gebruikte condooms, tippelen 
en aanklampen van bewoners, gevoel van 
onveiligheid en vragen over de moraliteit voor 
sommigen. De lokale overheden worden daardoor 
geconfronteerd met een fenomeen waar ze niet 
meer naast kunnen kijken. 

De verenigingen op het terrein en de verenigings-
sector, die rechtstreeks in contact staan met 
de betrokkenen, richten hun zorg vooral op 
hun doelgroep, met andere woorden ze zijn 
bekommerd om het welzijn van de prostitué(e)s. 
Hun taak bestaat er eveneens in om het grote 
publiek te sensibiliseren en de beleidsmakers  
te adviseren of ervoor te zorgen dat hun stem 
wordt gehoord. 

De strijd tegen seksuele uitbuiting in het kader 
van de mensenhandel brengt een groot aantal 
actoren op het terrein op de been, vooral op het 
niveau van de Politie en het gerechtelijk apparaat.

5.  KWALITATIEVE ANALYSE:  
VORMEN, OVERLAST,  
MAATREGELEN, WELZIJN EN  
GEZONDHEID, CRIMINALITEIT

30:  De kwantitatieve analyse baseert zich op een reeks interviews die werden afgenomen bij de verenigingen Espace P, Entre 2, Alias en Pag-Asa, 
evenals bij de dienst mensenhandel van Polbruno-zone. Er werd een terreinonderzoek uitgevoerd in de Aarschotstraat in Schaarbeek tijdens een 
controle van raamprostituees met de betrokken dienst. In aansluiting hierop vond een werk- en overlegvergadering van een halve dag plaats tussen 
preventieambtenaars en de gemeentelijke actoren van de vijf gemeenten die betrokken zijn bij het fenomeen van de zogenaamde publieke prostitutie. 

1
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5.1.1. De straatprostitutie

De straatprostitutie komt voor in de Alhambrawijk, op 
de Albert II-laan, de Louizalaan, de Emile Duraystraat in 
de buurt van de Terkamerenabdij en in de buurt van het 
Zuidstation, de Engelandstraat, de Merodestraat en de 
Ruslandstraat.

De Alhambrawijk

Het gaat voor een groot deel om heteroseksuele 
prostitutie. De prostitué(e)s zijn relatief jong: de meeste 
zijn niet ouder dan 25 jaar. Alhambra kent eveneens 
een transseksuele prostitutie en een aanwezigheid van 
travestieten uit Zuid-Amerika.

Het tarief bedraagt 50 € voor de prostitué(e), plus 20 € 
voor het hotel. Twee hotels aan weerszijden van de 
Lakensestraat delen de volledige straatprostitutie. Elk 
hotel beschikt over tientallen kamers. Het een bevindt zich 
in de Van Gaverstraat, het ander in de Koopliedenstraat.

De concentratie van de straatprostitutie in Alhambra-
IJzer vloeit voort uit een beslissing van de Burgemeesters, 
door de te grote verspreiding ervan en de klachten, 
evenals uit een betere rationalisering en functionele 
complementariteit van de types van prostitutie. Door de 
straatprostitutie in de woonwijk Alhambra aan banden 
te leggen, bracht dit nieuwe evenwicht een heuse 
concurrentie en territoriumstrijd op gang, tot groot 
ongenoegen van een deel van de bewoners. Sinds eind 
2013 is er een maatregel van kracht die de straatprostitutie 
opnieuw toelaat op de Albert II-laan na 22 uur, uitsluitend 
aan de kant van Brussel-Stad. Deze maatregel is bedoeld 
om de overlast in de Alhambrawijk terug te dringen. 

Begin de jaren 2000 situeerde het overgrote deel 
van de straatprostitutie zich op de Albert II-laan, de 
Antwerpselaan en in de Alhambrawijk31. Na herhaalde 
klachten van ondernemingen, gevestigd in de Albert 
II-laan, die ermee dreigden om te verhuizen – wat zou 
hebben geleid tot fiscale verliezen voor de gemeenten 
Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad die de zone delen 
– werd beslist om de straatprostitutie te beperken tot 
een welbepaalde zone. Brussel-Stad stemde er dus mee 
in om de straatprostitutie volledig ten laste te nemen. 
Deze beslissing lag voor de hand, aangezien de rendez-
voushotels zich op het grondgebied van Brussel-Stad 
bevinden. Sint-Joost en Schaarbeek vonden bovendien 

dat zij voldoende belast werden door de raamprostitutie 
in de bars en de peeskamers. 

De Louizalaan

De straatprostitutie op de Louizalaan bestaat al erg lang. 
Ze vindt ‘s avonds plaats en brengt weinig klachten voort. 
De plaatsen waar de prostitutie wordt uitgeoefend, zijn 
ofwel de auto’s van de klanten, ofwel hotels in de buurt. 
Het gaat om een heteroseksuele prostitutie.

De Terkamerenabdij

In Elsene komt heteroseksuele straatprostitutie voor 
in de buurt van de Terkamerenabdij. Dit fenomeen, 
waarvan de eerste recente symptomen werden waar-
genomen vanaf het laatste kwartaal van 2013, zou ofwel 
volgen uit een verplaatsing van de straatprostitutie 
van de Louizalaan en de Alhambrawijk naar de Emile 
Duraystraat, ofwel uit de opkomst van een nieuwe 
activiteit. De parkeerplaatsen in de Emile Duraystraat 
werden onlangs heringericht. De auto’s worden voortaan 
in schuine vakken geparkeerd en niet meer in de 
richting van de rijweg. Volgens sommigen zou deze 
nieuwe inrichting een clientèle hebben aangetrokken 
dat beter afgeschermd is. Het zou echter ook te wijten 
kunnen zijn aan de sluiting van de hotels waaruit de 
prostitué(e)s zouden zijn verjaagd. Sommige klachten 
maken echter melding van agressief verbaal gedrag van 
pooiers die hun prostituees vergezellen en reageren op 
opmerkingen van voorbijgangers, wat een gevoel van 
onveiligheid teweegbrengt.

Benedenstad van Sint-Gillis

In de bovenstad van Sint-Gillis bestonden er vroeger 
prostitutiehuizen met een zekere standing, waar de 
klanten naartoe konden gaan zonder af te rekenen te 
krijgen met tippelaars en waar het verbruik plaatsvond  
in zogenaamde “gescheiden” salons. De benedenstad 
van Sint-Gillis had enkele bars in de Merodestraat, de 
Ruslandstraat en de Engelandstraat. De meisjes die er 
werkten, tippelden en namen hun klanten mee naar kamers 
op de verdiepingen. Volgens de preventieambtenaar van 
de gemeente zou dit soort activiteit vandaag niet meer 
bestaan door het aanzienlijke aantal vastgoedrenovaties 
in de zone en een te hoge taks per hostess. 

31:  De Alhambrawijk wordt traditioneel begrensd door de Lakensestraat, de Arduinkaai, de Handelskaai, de Antwerpselaan, de Emile Jacqmainlaan  
en de Zwaluwenstraat.
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32: Politiereglement betreffende de prostitutie in Schaarbeek, 2011.

Uit politiecontroles is echter gebleken dat een welbepaalde 
prostitutiegerelateerde activiteit stilaan weer op gang komt 
of wordt voortgezet in de benedenstad van Sint-Gillis. Een 
aantal bareigenaars stellen meisjes te werk die vooral op 
straat aan het werk zijn. Het gaat om enkele Afrikaanse en 
Braziliaanse vrouwen, evenals enkele personen uit Oost-
Europese landen. Deze prostituees zouden over een of twee 
kamers beschikken boven een van de etablissementen. 
Het lopende onderzoek laat niet toe om meer informatie 
te bekomen. Daarnaast zouden er twee of drie tamelijk 
oude Maghrebijnse prostituees zijn, die eveneens op 
straat werken en de klanten meenemen naar kamers in  
de Ruslandstraat die als woning worden gehuurd. 

5.1.2. De raamprostitutie

In de bars

In de Aarschotstraat in Schaarbeek concentreert de 
raamprostitutie zich in de bars, ofwel 57 etablissementen. 
Onder een bar, die soms ook salon wordt genoemd, 
wordt verstaan “elk bouwwerk, gebouw of gedeelte van een 
gebouw bestaande uit een salon waarin één of meerdere 
personen zich prostitueren en uit één of meerdere vitrines  
die uitgeven op de weg, waarachter deze persoon of personen 
zich dag en nacht opvolgen”32. Deze etablissementen die 
zijn gelijkgesteld met consumptiebars, zijn onderworpen 

aan de reglementering van de horecasector. Elke bar 
beschikt over een vitrine waar doorgaans meerdere 
personen zich voorstellen. Achteraan zijn er kamers ter 
beschikking. De service is snel. De meeste bars beschikken 
over een timer die de prestatie tot tien minuten beperkt. 
De aanwezigheid van een gezelschapsdame, vaak een 
oudere, voormalige prostituee, is kenmerkend. Haar 
aanwezigheid garandeert een controle bij problemen. 
Deze prostitutie heeft betrekking op tamelijk jonge 
vrouwen van 18 tot 30 jaar. Wekelijks komen er 
nieuwe personen toe. Het gaat vooral om Bulgaarse 
en Roemeense vrouwen. Personen uit andere Oost-
Europese landen, Belgen en Fransen zijn er eveneens te 
vinden. Momenteel zouden er onder meer twee Thaise 
prostituees zijn.

De prijs van een prestatie bedraagt 40 of 50 €. Het 
werk wordt georganiseerd in shiften: de prostituee 
betaalt 250 € om de plaats, ofwel overdag ofwel ‘s 
avonds, gedurende zes uur te mogen gebruiken. Veel 
prostituees combineren de twee. De bijkomende winst 
vormt hun loon. 

De gemeente ontvangt van de baas-uitbater jaarlijks  
een belasting van 8.400 € per kamer. Deze belasting wordt 
gerechtvaardigd door de kosten van de activiteit voor de 
politiezone en andere gemeentediensten. Ze wordt zeker 
deels afgewenteld op de geprostitueerde personen.

© Federale Politie (POLIMAGERY)
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In de peeskamers

Er zijn ongeveer 130 peeskamers verdeeld over de 
gemeenten Sint-Joost (voornamelijk) en Schaarbeek. Een 
peeskamer is een raam waar een meisje in principe alleen 
werkt. Zij is gedomicilieerd in de peeskamer, als hoofd- 
of tweede verblijfplaats, waardoor zij autonomer is, 
aangezien zij voor haar activiteit niet van iemand anders 
afhangt. Het politiereglement definieert de peeskamer 
als “elk bouwwerk, gebouw of gedeelte van een gebouw dat 
bestaat uit één of meerdere vitrines waarachter de persoon 
die zich prostitueert de uitbaatster van de peeskamer is”. 
De aangegeven huur is officieel afgestemd op die van de 
markt, maar is veel lager dan het reëel in de hand betaald 
bedrag dat tot 3.000 € per maand kan bedragen.

Een groot aantal prostituees is afkomstig uit Subsahariaans 
Afrika, andere zijn Belgisch en Frans. Zij zijn ouder 
dan de meisjes in de bars van de Aarschotstraat. De 
prestaties duren langer, soms wel tot één uur. De prijzen 
zijn echter veel lager: sommige prestaties worden 
uitgevoerd voor 20 €. 

De gemeente int een jaarlijkse belasting per peeskamer 
van 600 € in Sint-Joost en van 1.200 € in Schaarbeek 
wanneer het niet gaat om de hoofdverblijfplaats van de 
geprostitueerde.

5.1.3. Mannelijke prostitutie

De homoseksuele mannelijke prostitutie is een fenomeen 
dat volledig apart staat. Het gaat om een zeer discrete 
straatprostitutie die zich vooral in de parken afspeelt, met 
name in het Koninklijk park, of in de bars in het feestmilieu 
van de gay people. Aangezien ze wordt geconfronteerd 
met een tweeledige sociale terughoudendheid – enerzijds 
ten opzichte van de prostitutie in het algemeen, en 
anderzijds ook ten aanzien van de homoseksuele omgang 
– vormt ze geen al te grote overlast. Aangezien ze minder 
zichtbaar is, kan ze ook op minder politieke belangstelling 
rekenen. Ze zou echter wel een derde van de publieke en 
privéprostitutie vertegenwoordigen, hetzij 1.500 mensen 
in Brussel. 

Mannenprostitutie gebeurt vaak door “plantrekkers”, om 
economische redenen, maar soms ook door hetero-
seksuelen. De leeftijd varieert, maar bedraagt in meer 
dan de helft van de gevallen niet meer dan 30 jaar. Het 
gaat in hoofdzaak om mensen die afkomstig zijn uit  
Oost-Europa of Noord-Afrika, maar er zijn ook, zij het 
marginaal, Belgen, Fransen en personen van andere 
nationaliteiten bij. Door de dubbele blootstelling aan 
seksueel overdraagbare ziektes – homoseksueel en in de 
prostitutie – zijn er steeds meer gezondheidsproblemen. 
Een bijzonderheid aan deze vorm van prostitutie is dat er 
praktisch geen verband is met mensenhandel.
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KAART 1:
Publieke vormen van prostitutie
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5.2. Overlast die gepaard gaat met de publieke 
prostitutie in de wijken

5.3. Maatregelen en mobilisatie van lokale 
diensten tegen de overlast die gepaard  
gaat met de prostitutie

De vormen van prostitutie die aanwezig zijn op het 
Brusselse grondgebied veroorzaken rechtstreekse 
of onrechtstreekse overlast voor de betrokken 
gemeenten. Sommige vormen van overlast zouden 
ten onrechte worden toegekend aan de prostitutie, 
zoals het lawaai van nachtbrakers van eender welke 
bar, straten die systematisch vol afval liggen of 
zonder aangepaste openbare verlichting. Er wordt te 
gemakkelijk en te snel met de vinger naar de prostitutie 
gewezen. In termen van territoriale en strategische 
ontwikkeling van de wijken vestigt de prostitutie zich 
soms ook in stedelijke tussenruimtes die het toelaten. 
In een aantal gevallen treden er eerst moeilijkheden 
op in een wijk alvorens de prostitutie er zich vestigt, 
vandaar het belang van een dynamiek van openbare 
en private stadsvernieuwing. 

5.2.1. Mobiliteit

De prostitutiezones kunnen af te rekenen krijgen met 
files en verkeersopstoppingen: vertragen van klanten  
die een prostitué(e) zoeken, auto’s die in rondjes rijden 
en meermaals voorbijrijden, tijdelijk parkeren op de 
openbare weg om te onderhandelen met een prostitué(e). 
De parkeeroverlast kan aanleiding geven tot parkeer-
problemen voor de bewoners.

5.2.2. Omgeving

Ten eerste wordt de netheid bezoedeld door afval,  
zoals condooms, zonnebloempitten of sigarettenpeuken. 
Ten tweede veroorzaakt het verkeer niet enkel geluids-
overlast, maar ontstaan er ook discussies of eventueel 
zelfs ruzies tussen personen (een ontevreden klant, een 
moraalridder die de prostitué(e)s verbaal aanvalt).

5.2.3. Bebouwd gedeelte

In sommige gevallen kan de prostitutieactiviteit leiden tot 
de bouwval van het bebouwd gedeelte als de houders geen 
renovaties uitvoeren. De devaluatie van het woningen -
park van een zone kan eveneens een gevolg zijn van de 
duurzame aanwezigheid van een prostitutie activiteit. 
Bovendien leven talrijke etablissementen de huisvestigings-
code en de steden bouwkundige voorschriften niet na. 

5.2.4. Sociale cohesie in de wijken

Wat het sociale leven in de prostitutiewijken betreft, kan 
er een gevoel van onveiligheid ontstaan door de 
negatieve visie van sommige bevolkingsgroepen die deze 
activiteit als choquerend kunnen beschouwen. Ook al 
zijn sommige net voorstander van de vestiging en de 
integratie van de prostitutie in het stads- en woonweefsel 
om het te vermenselijken en de sociale aanvaarding 
ervan te bevorderen, toch gaan bepaalde godsdienstige, 
educatieve of culturele activiteiten moeilijker samen met 
de zichtbare prostitutie. 

Afhankelijk van de lokale organisatorische specificiteit, 
het type van prostitutie en de omvang ervan, evenals de 
manier waarop de tenlasteneming van het fenomeen 

wordt overwogen, zet elk van de vijf betrokken gemeenten 
verschillende modellen om de strijd aan te binden tegen 
de aan de prostitutie gekoppelde overlast.
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5.3.1. Integraal en geïntegreerd 
actieplan tegen de straatprostitutie 
in Brussel-Stad

In juni 2012 keurde de Gemeenteraad van Brussel-Stad 
haar reglement goed ter bestrijding van de straatprostitutie 
in de Alhambrawijk. Dit reglement is bedoeld om het 
gedrag van de prostitué(e)s en de klanten te civiliseren en 
te reguleren, door onder meer het actief tippelen of het 
zoeken van prostitué(e)s door de klant te verbieden, en wil 
de prostitutie die zich op nationaal niveau in een wettelijke 
schemerzone bevindt de facto verbieden. De realiteit op 
het terrein, die de prostitutiepraktijk uiteindelijk toelaat, 
nuanceert enigszins de draagwijdte van het reglement.
 
Onder de coördinatie van de overlastmanager werd in het 
kader van de invoering van een geïntegreerd gemeentelijk 
actieplan inzake de omkadering van de prostitutie in 
maart 2013 een gedachtewisseling op gang gebracht 
over de overlast van de prostitutie in de Alhambrawijk. 
Het doel is om een dialoog tot stand te brengen in het 
kader van een orgaan dat alle partijen overkoepelt: het 
kabinet van de Burgemeester, de preventiedienst Bravvo, 
het verenigingsleven, de zedenbrigade en de betrokken 
hoofdcommissarissen. Dit plan wil de spanning tussen de 
beperking van de overlast voor de bewoners enerzijds, en 
het respect, het welzijn en de sociaal-sanitaire uitdagingen 
van de prostitué(e)s anderzijds neutraliseren. 

Concreet werden er sensibiliseringsbrochures en meertalige 
folders verspreid onder de prostitué(e)s. Daarnaast heeft 
de Politie bijkomende middelen ontvangen, evenals een 
sensibilisering in dat verband. De voornaamste maatregel 
die sinds oktober 2013 van kracht is, betreft de verplaatsing 
van de prostitutie vanaf 22 uur naar de Brusselse kant van 
de Albert II-laan (de andere kant is gevestigd in Sint-Joost 
en Schaarbeek). Andere prostitué(e)s wijken uit naar de 
Louizalaan, waar er minder volk is. Deze maatregel wijkt 
af van het principe van afbakening van de prostitutie die 
dit laatste decennium van kracht was en de activiteit 
opnieuw openstelt voor andere weinig residentiële of 
kantoorruimten. De sociale controle is er veel kleiner, 
maar er is minder overlast voor de buurtbewoners. Deze 
in overleg genomen en pragmatische beslissing van de 
Stad is een poging om de overlast die gepaard gaat met 
de prostitutieactiviteit te verhelpen. Het gaat dus om een 
omkeerbare testfase. Ongewenste effecten zouden zich 
namelijk kunnen voordoen. Het gebrek aan sociale controle 
op de Albert II-laan zou bijvoorbeeld hebben geleid tot 
agressies en zelfs tot een ontvoering. Wij zouden eveneens 
een verband kunnen leggen tussen het reglement Alhambra 
en de bijkomende overlast van de straatprostitutie in  
Elsene. Bovendien lost de verplaatsing van de prostitutie 
na 22 uur voor de bewoners van de Alhambrawijk het 
probleem van de dagprostitutie en de aanwezigheid van 
twee rendez-voushotels niet op. 
 

5.3.2. Politiereglement en 
omkadering van de prostitutie in 
Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node

In september 2011 is een politieverordening betreffende 
de raamprostitutie, die samen door de Burgemeesters van 
Schaarbeek en Sint-Joost is opgesteld, in werking getreden. 
Deze verordeningen zijn gebaseerd op de Antwerpse 
reglementering en bestaan uit de gebiedsaanduiding van 
de toegelaten plaatsen van raamprostitutie per adres. 
Het gaat in totaal om iets minder dan 200 gegroepeerde 
etablissementen. Buiten deze afgebakende zone is het 
voortaan verboden om een bar of peeskamer te openen. 

Conformiteit via een attest

De etablissementen in de gedoogzone moeten voldoen 
aan de stedenbouwkundige conformiteit om een attest 
te ontvangen dat twee luiken omvat. Ten eerste, het 
conform maken van het gebouw beoogt het opleggen 
van minimale regels in termen van oppervlakte, sanitaire 
voorzieningen, elektrische en waterinstallaties, de 
organisatie van de ruimten, zoals slaapkamers met een 
afzonderlijk toilet, of de renovatie van de gevels. De 
uitbaters van de bars en de eigenaars van de peeskamers 
werden op de hoogte gebracht vanaf de inwerkingtreding 
van het reglement. Ten tweede, zodra het gebouw in orde 
is gebracht, dient de geprostitueerde zich bij de gemeente 
te registeren om een arbeidsconformiteitsvergunning  
te verkrijgen. Buitenlanders zullen dus vooraf een 
arbeidskaart moeten bekomen. Dit tweede luik is nog 
niet aangevat. Het zal op termijn de mogelijkheid bieden 
om bij politiecontroles te eisen dat enkel de personen die 
zijn aangegeven op een adres, zich er kunnen bevinden. 

In 2013 zijn de gemeenten begonnen met het uitvoeren 
van controles in het kader van het stedenbouwkundige 
luik. In Schaarbeek voldeed bijna geen enkel etablissement 
aan de voorschriften van het reglement. Een twintigtal 
vergunningen werden reeds afgeleverd en nog eens 
twintig andere zouden momenteel worden behandeld 
door de overlegcommissie. De helft van het park zou 
tegen de zomer 2014 moeten zijn gerenoveerd, wat een 
vooruitgang betekent voor de arbeidsomstandigheden 
van de prostitué(e)s. De strijd tegen het vastgoed- 
souteneur schap wordt eveneens aangebonden, aangezien 
de huurovereenkomsten en de gehanteerde huurprijzen 
worden gevraagd.

Dit biedt eveneens de mogelijkheid om de sluiting van een 
etablissement te bekomen dat zich niet zou schikken naar 
deze conformiteitslogica. Het beleid van deze gemeenten 
bestaat erin de gesloten etablissementen uit de lijst van de 
gedoogzone te verwijderen. De inkrimping van de zone is 
dus te voorzien, evenals eventuele verplaatsingen. 
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De paradox schuilt in het feit dat het gaat om een strategie 
om de raamprostitutie op lange termijn uit te roeien, 
terwijl de registratie van prostitué(e)s en de uitgifte van 
conformiteitsattesten bijdragen tot een regularisering van 
het sekswerk en het souteneurschap. Er is dus zeker sprake 
van ambiguïteit. Zoals een gemeenteambtenaar zegt “wij 
zijn niet blij met de aanwezigheid van prostitué(e)s, maar 
kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Door het reglement in 
het leven te roepen, ontstaat er een soort van regulering, want 
anders wordt het oncontroleerbaar”. Een evolutie van de 
opvattingen zou neigen naar een soort van pragmatisme 
dat zich als volgt zou definiëren: het reglementarisme 
gebruiken om te komen tot het abolitionisme.

Helaas kan het conformiteitsattest niet verhinderen dat de 
uitbaters hoge en niet aangegeven huurtoeslagen eisen, 
temeer omdat de renovatiekosten zouden kunnen worden 
afgewenteld op deze huurprijzen en dus op de prostitué(e)s. 
De gemeente Sint-Joost stelt tot slot een stijging van aantal 
vergunningsaanvragen vast voor massagesalons in de 
buurt van de gedoogzone, maar evenwel buiten deze zone. 
Na controle blijkt het te gaan om verhulde prostitutie en 
uitbaters die trachten om het reglement te omzeilen. De 
Politie heeft onder meer vastgesteld dat jonge Bulgaarse 
meisje de raamprostitutie inruilen voor massagesalons. 
 

Eros Center en Villa Tinto?

In België zijn er verschillende steden waar prostitutiewijken 
zijn ondergebracht en wordt geprobeerd om alomvattende 
antwoorden aan te reiken om de overlast in te perken 
en de arbeidsomstandigheden van de prostitué(e)s te 
verbeteren. De paradoxen van de federale wet verlangen 
een zeker pragmatisme van de gemeenten, die het statuut 
van de prostitué(e) niet op hun niveau kunnen wijzigen  
en de prostitutie niet kunnen verbieden. 

In Antwerpen vindt het Villa Tinto-project zijn oorsprong in 
het Prostitutieplan dat in 1999 werd goedgekeurd door de 
Antwerpse Gemeenteraad en bedoeld is om de prostitutie 
te beperken tot een concentratiegebied, de criminaliteit 
aan te pakken die verband houdt met de prostitutie, de 
arbeidsomstandigheden van de geprostitueerden te 
verbeteren en de oude prostitutiewijken te ontwikkelen.  
In 2005 werd gestart met de herinrichting van het Schippers-
kwartier om een duidelijk afgebakende zone van drie 
wandelstraten tot stand te brengen die een driehoek 
vormen te midden waarvan Villa Tinto zich bevindt. Dit 
gebouw wordt gefinancierd en beheerd door het privébedrijf 
Q-Invest FDK. Villa Tinto telt een vijftigtal vitrines die worden 
verhuurd aan een honderdtal geregistreerde en wettig 
verblijvende prostituees, die elk in shifts werken. De veiligheid, 
het statuut van de personen en de hygiëne worden er 

regelmatig gecontroleerd. Daarnaast vindt om de zes 
maanden een vergadering plaats met de Politie, de 
verenigingen op het terrein, de vastgoedonderneming en 
de gemeentediensten om de balans op te maken.

In 2009 besliste de stad Luik om de bordelen van de 
Kathedraalwijk te sluiten. Dit leidde tot een verplaatsing 
van de activiteit naar Seraing, aangezien er geen enkel 
ander alternatief werd aangeboden. De Burgemeester 
van Luik lanceerde daarom het idee om een Eros Center 
op te richten. Een technische werkgroep kwam regelmatig 
samen met de leden van de Preventie-Veiligheidsraad, 
de vertegenwoordigers van de lokale politiezone, de 
vertegenwoordigers van de politieke overheid en de vzw Icar 
die samen met straatwerkers aanwezig is op het terrein. De 
gedachtewisseling mondde uit in een plan om het beheer 
van het centrum toe te kennen aan een vzw, aangezien 
werd beslist dat een dergelijk centrum niet door de Stad 
Luik kon worden beheerd. In 2009 werd de vzw Initiative 
Sociale d’Aide aux Travailleurs Indépendants du Sexe (ISATIS) 
opgericht, die politieke mandatarissen groepeert die samen 
met de stad, de gerechtelijke wereld en de verenigingen 
instaan voor het beheer van het etablissement. De aan-
gehaalde argumenten zijn dezelfde als die in Antwerpen, 
namelijk de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de 
vermindering van de overlast in de wijk door de afbakening 
van een omkaderde gedoogzone en de versterking van 
de strijd tegen de mensenhandel. Dit project is vandaag 
echter nog niet gerealiseerd en kent buiten enkele politieke 
uitlatingen geen enkele andere vordering.

In aansluiting op het Luikse project heeft Seraing ook 
een project voor een prostitutiecentrum ontwikkeld, dat 
binnenkort zal worden opgericht. Aangezien er in Luik 
aan geen enkel alternatief concreet gestalte kon worden 
gegeven, verplaatste een deel van de Luikse prostitutie zich 
naar de rue Marnix in Seraing. Deze bijkomende toestroom 
van prostitué(e)s heeft de omstandigheden van de activiteit 
nog verslechterd en de aanverwante criminaliteit doen 
toenemen. De beslissing om een Eros Center op te richten 
gaf aanleiding tot een breed debat met het Parket en de 
verenigingen op het terrein, die zonder de activiteit goed te 
keuren, de ogen niet konden sluiten voor heel deze sector 
aangezien het risico bestond dat een reeks risicovolle 
en potentieel criminele gedragingen in de clandestiniteit 
zouden verdwijnen. De constructie van het gebouw die 
werd geraamd op 5 miljoen €, zal worden terugbetaald via 
de verhuring van de 34 kamers. De latere winst zal worden 
geïnvesteerd in programma’s voor prostitué(e)s.
 
Deze initiatieven werden eveneens overwogen in het 
Brusselse kader. Schaarbeek en Sint-Joost hebben ge-
debatteerd over de opportuniteit van een dergelijk model 
voor de raamprostitutiewijk van de twee gemeenten. Op de 
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plaats van een voormalige carwash was men van plan om een 
project tot stand te brengen dat was voorgesteld door de 
promotor van Villa Tinto in Antwerpen en waar 37 kamers voor 
de prostitutie, enkele middelgrote woningen, vijf handels-
panden en parkeerplaatsen zouden worden gebouwd. 
Na enkele felle reacties werd in 2013 beslist dat het 
Antwerpse model niet beantwoordde aan de Brusselse 
realiteit en dus niet zou worden verwezenlijkt. De ruimte die 
oorspronkelijk bestemd was voor de vitrines, zal worden 
gebruikt voor handelszaken. Als antwoord op dit mislukte 
project werd een studie gelanceerd betreffende de stads-
vernieuwing van de straten van Schaarbeek en Sint-Joost 
waar raam prostitutie wordt bedreven. Deze studie die wordt 
uitgevoerd door het bureau Agora, houdt rekening met 
de uitvoering van de pas ingevoerde plannen betreffende 
de omkadering van de prostitutie en overweegt enkele 
pistes waarover in de loop van 2014 een beslissing zal 
worden genomen.

5.3.3. Afwachtende houding  
in Elsene en Sint-Gillis

In Elsene en Sint-Gillis zien de preventiedienst en de 
Politie toe op de publieke prostitutie. Ze vereist echter 
geen specifieke actie door de zwakke ontwikkeling ervan. 
Zoals wij reeds hebben aangegeven, gaat het in Elsene 
om een nieuw opkomend fenomeen. In Sint-Gillis stellen 
wij de hervatting van een activiteit vast waarvan de 
preventiedienst dacht dat ze verdwenen was.
 

5.3.4. Verplaatsing van de prostitutie

De maatregelen en de reglementen van Brussel-Stad, 
Schaarbeek en Sint-Joost, evenals de door de Politie  
uit gevoerde controles, komen ontegensprekelijk tegemoet 

aan lokale en wettelijke vereisten. Ze veroorzaken echter een 
verplaatsing van het prostitutiefenomeen. De gedoog-
plaatsen zijn beperkt en zorgen ervoor dat de uitbaters, 
exploitanten en prostitué(e)s nog vindingrijker en 
gewiekster te werk gaan om hun activiteiten voor te zetten. 
De uitbreiding van de Europese Unie met Roemenië en 
Bulgarije heeft de komst en het behoud van nieuwe 
prostitué(e)s vergemakkelijkt. Het aanbod kent een sterke 
stijging, die onder meer in de hand wordt gewerkt door de 
“boat-people” en de wereldwijde mensen handel. De vraag 
volgt en wordt versterkt door een toename van het 
sekstoerisme, onder meer uit Frankrijk waar de wetgeving 
strenger is33. Maar het beleid in het Brusselse Gewest beperkt 
en reguleert de zogenaamde publieke prostitutie. Daaruit 
vloeien onvermijdelijk verschuivingen voort, vooral naar 
de privéprostitutie die terrein blijft winnen. Over de sluiting 
van etablissementen zei een commissaris het volgende: 
“Neem een kijkje op internet en u zult de advertenties vinden”.

Er dient te worden opgemerkt dat er geen alternatieve 
plaatsen worden aangeboden aan personen die niet voldoen 
aan de voorwaarden en voor wie de prostitutie soms de 
enige bron van inkomsten is. Naast de verschuiving naar de 
privéprostitutie zou de regularisatie van de sector ertoe 
leiden dat de meest precaire groepen in de clandestiniteit 
zullen worden gedreven en er minder veilige plaatsen zullen 
ontstaan die te weinig gunstige hygiënische omstandigheden 
bieden. Voor de Politie en de verenigingssector is het immers 
gemakkelijker om een opvolging uit te voeren op zichtbare en 
gekende plaatsen. Ook al is het terecht om zich vragen te 
stellen bij de verdrijving van bepaalde personen als gevolg van 
het opleggen van regels in de sector, toch bestaat de clandesti-
niteit ook zonder maatregelen. Het lijkt ons niet gerecht-
vaardigd om de poging om de prostitutie te omkaderen louter 
op basis van dit argument van de gedwongen clandestiniteit 
te doen mislukken. Het zou daarentegen raadzaam zijn om 
bijkomende maatregelen te overwegen voor deze personen.

5.4. Het welzijn en de veiligheid  
van de prostitué(e)s

De personen die rechtstreeks betrokken zijn, zijn uiteraard 
de prostitué(e)s zelf. Hun welzijn en hun veiligheid 
volstaan als reden om een beleid ter zake te ontwikkelen. 
De opvatting dat de begeleiding van prostitué(e)s de 
prostitutie in stand zou houden, lijkt ons weinig gefundeerd 
en getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin. Deze 
personen vormen immers een doelpubliek van de sociale 
gezondheidszorg aangezien zij potentieel in een precaire 

situatie of in moeilijkheden verkeren. Het is raadzaam 
om rekening te houden met de gezondheids-, (eventueel) 
herintegratie- en statuutkwesties, zoals trouwens in het 
gewestelijk regeerakkoord 2009-2014 staat. Het gaat om 
preventie en een sociale, psychologische en medische 
begeleiding. Zoals we zullen zien, wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de begeleiding van slachtoffers van 
mensenhandel inzake seksuele uitbuiting.

33: Parlementaire vraag van 28 januari 2014 van de heer Peter Logghe aan de Vice-eersteminister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke  
 Kansen over “de gevolgen van het strafbaar stellen van prostitutie in Frankrijk”, nr. 21566.
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5.4.1. Gezondheid en sociale bijstand

Gezondheid en sociale bijstand van personen zijn commu-
nautaire bevoegdheden. Voor prostitué(e)s worden ze in  
de praktijk gebracht via talrijke acties en door de opvang-  
en begeleidingsdiensten van de verenigings sector34.  
Espace P, Entre 2 en Alias zijn in Brussel de belangrijkste 
gespecialiseerde verenigingen die zich richten op het 
prostitutiepubliek. Espace P bevindt zich in de wijk van het 
Noordstation, Entre 2 in de Alhambrawijk en Alias, voor  
de mannelijke prostitutie, in het centrum van Brussel. 

Gezondheidsbevordering

De verenigingen organiseren talrijke activiteiten ter 
bevordering van de gezondheid. Deze zijn onder meer 
bedoeld om:

 de verspreiding van aids bij prostitué(e)s en hun 
klanten in te dijken door in te werken op alle structurele 
aspecten die risicogedrag veroorzaken, zoals de 
financiële druk van een klant die onveilige seks wil;

 drugsgebruik en drugsgerelateerde risico’s bij 
prostitué(e)s te voorkomen door de verspreidings-
plaatsen voor naalden en de begeleiding van het 
ontwenningsproces te verbeteren;

 het gebruik van gepaste voorbehoedsmiddelen te 
bevorderen en ongewenste zwangerschappen te 
vermijden;

 de prostitué(e)s te sensibiliseren en hen de hulp-
middelen aan te reiken om zich te kunnen wapenen 
tegen mentaal of fysiek geweld waarvan zij het 
slachtoffer worden;

 de mentale gezondheid van prostitué(e)s te verbeteren 
door aan te zetten tot nadenken en het autonoom 
kiezen te bevorderen, door zelfvertrouwen en welzijn 
te ontwikkelen inzake seksuele geaardheid en gender-
identiteit en door de maatschappelijke stigmatisering 
te bestrijden;

 de toegang tot de sociale zekerheid en de gezondheids-
zorg mogelijk te maken, om een regelmatige medische 
opvolging te kunnen genieten. 

Daarnaast worden didactische brochures, magazines en 
tijdschriften over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd 
en verspreid. Naast de door de verenigingssector 
uitgegeven studies, analyses en verslagen draagt de 
medewerking van een aantal verenigingen aan het 
project van het Rijksinstituut voor Zieke- en Invaliditeits-
verzekering over de prevalentie van prostitué(e)s bij tot 
de netwerkvorming en de systematische inzameling van 
epidemiologische gegevens. Dit federaal pilootproject 
beoogt het opsporen van baarmoederhalskanker en 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit project, dat 

momenteel aan zijn tweede editie toe is, wordt tot  
stand gebracht door Espace P, Alias en twee andere 
verenigingen uit Gent en Antwerpen. De resultaten van 
het project werden nog niet openbaar gemaakt. 

 
Opvang, ontmoeting en opvolging op het terrein

Het is in de eerste plaats de gratis medische en 
gynaecologische opvolging, met diverse tests en de 
opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen of 
baarmoederhalskanker, die de prostitué(e)s aanzetten 
om langs te gaan bij deze verenigingen. Ze kunnen er ook 
gratis condooms en glijmiddel krijgen en zich gratis laten 
vaccineren, bijvoorbeeld tegen hepatitis B. 

Naast de mond-tot-mondreclame worden er ook wekelijks 
bezoeken op het terrein uitgevoerd op verschillende 
prostitutie plaatsen. Rekening houdend met de snelle 
groei van de privéprostitutie zijn deze verenigingen  
ook actief op het internet en de sociale netwerken, om 
hun zichtbaarheid te verhogen en hun actieterrein uit 
te breiden. 

De prostitutie groeit vaak uit tot een bijkomende uitdaging 
tegenover de problemen waarmee deze personen  
krijgen af te rekenen. Ze vormt een voorwendsel voor de 
psychosociale, juridische en administratieve begeleiding. 
De verenigingen zijn trouwens erkend als Centrum voor 
Globale Sociale Actie, dat bij decreet is vastgelegd, of 
hebben hiervoor een erkenningsaanvraag ingediend.

De prostitué(e)s kunnen immers worden geconfronteerd 
met huisvestings-, familiale en psychologische problemen, 
worden uitgesloten van een werkloosheidsuitkering of 
een OCMW-toelage, af te rekenen krijgen met problemen 
inzake de regelmatigheid van hun verblijf, mentale 
gezondheidsproblemen, zelfmoordneigingen, drugs-
problemen, fysiek geweld, schulden, of communicatie-
problemen als zij niet de officiële talen van het land  
of Engels praten. Kortom, het zijn problemen die een 
potentieel precair publiek treffen, zoals wij reeds hebben 
aangehaald. De doorverwijzing naar en de begeleiding 
van deze personen door sociale diensten is voor vele de 
enige vorm van ondersteuning in een crisis- of andere 
situatie. Het lokale verenigingsleven stelt immers vast  
dat hun doelpubliek niet altijd terecht kan bij de OCMW’s 
en de andere bestaande sociale diensten. De personen 
die net in België zijn aangekomen of sociaal worden 
uitgesloten en zich in een clandestiene toestand bevinden, 
voelen zich soms geïsoleerd en ontredderd. De integratie 
door meer ervaren prostitué(e)s gebeurt niet systematisch, 
ook al gaat het om een steun die wordt gewaardeerd in 
het kader van de vrijwillige prostitutie.

34: Voornamelijk de vzw’s Alias, Entre 2, Espace P, Pag-Asa, Sawa.
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De activiteitenverslagen van de verenigingen geven ons 
meer informatie over het profiel van de doelgroepen en 
hun vragen tijdens ontmoetingen. Zij geven bovendien 
een kwantitatief overzicht van de getroffen personen.

De vzw Alias had in 2012 contact met 160 verschillende 
personen, waarvan er 61 nieuw waren. Het team verrichtte 
61 avonden werk in straten, parken en cafés. Tijdens 
deze avonden bezocht het 204 keer de bars, 39 keer de 
parken en 68 keer de straten. Mannelijke prostitutie in het 
homoseksuele uitgaansleven, zoals de bars, komt vaker 
voor dan mannelijke straatprostitutie.

Het publiek is vooral afkomstig uit Oost-Europa en  
Noord-Afrika. 10 % van hen komt uit Subsahariaans 
Afrika en 8 % uit België (Figuur 10). 

Meer dan helft van de ondervraagde personen is niet 
ouder dan 30 jaar. Er dient echter te worden opgemerkt 
dat het in 8 % van de gevallen gaat om jongeren onder 
18 jaar, ofwel 13 personen op 160. Als prostitutie uit 
economische noodzaak telt de mannelijke prostitutie in 
Brussel een groot deel van personen zonder inkomen 
(39 %), OCMW-steuntrekkers (34 %) of werklozen (9 %). 
Bij de economische precariteit van het publiek komt nog 
de precariteit van het statuut voor personen die zich 
bezighouden met deze vorm van prostitutie, voor een 
veel groter deel dan het nationale gemiddelde. 37 % van 
de personen heeft een volwaardige wettig verblijfstatuut. 
24 % heeft een voorlopige verblijfsvergunning. 10 % heeft 

geen verblijfsvergunning of bevindt zich in één of andere 
regularisatieprocedure. Het onbekende statuut van de 
overige 29 % laat zeker niet toe om te beweren dat zij 
een wettelijk statuut hebben.

Van de 160 personen die werden gecontacteerd in 
2012, deden 85 personen een sociale hulpvraag en 49 
een medische hulpvraag. De eerste heeft voornamelijk 
betrekking op sociale uitkeringen en de regularisatie van 
het verblijfsstatuut. Er wordt voornamelijk een beroep 
gedaan op de OCMW’s van Brussel-Stad, Sint-Joost, 
Molenbeek en Schaarbeek, evenals op andere actoren 
uit de juridische wereld. De tweede vraag betreft in 
de eerste plaats de geestelijke gezondheid (47 %), wat  
Alias verplicht om samenwerkingsverbanden tot stand  
te brengen met gespecialiseerde centra. Seropositiviteit 
en testing maken vervolgens 30 % van de hulpvragen uit.

De vzw Entre 2 stelde haar verslag op tussen juli 2012 
en juni 2013. Op een totaal van 349 dossiers werden er 
43 nieuwe geopend in de periode 2012-2013, die vooral 
voortvloeien uit proactieve bezoeken op het terrein. De 
meeste vragen handelen over medische kwesties. De 
sociale kwesties nemen dan weer een tweede plaats 
in. Voor de periode heeft de activiteit van Entre 2 
betrekking op 963 bezoeken aan de onthaalpermanentie, 
471 contacten via telefoon of sms van gebruikers, 
364 contacten op initiatief van een werker met de 
toestemming van de gebruiker en 29 begeleidingen op 
straat voor een ondersteuning bij diverse stappen. 

FIGUUR 10:
Land van herkomst van het ontmoete publiek  
(vzw Alias)

FIGUUR 11:
Hulpvragen van het publiek tijdens het straathoekwerk 
(vzw Alias)

Bron: vzw Alias Bron: vzw Alias
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Het publiek komt uit Ecuador (18 %), Roemenië (16 %) 
en Bulgarije (15 %). In 15 % van de gevallen gaat het om 
Belgen (Figuur 12). 

In tegenstelling tot de mannelijke prostitutie is het 
merendeel van de betrokken populatie tussen 15 en 45 
jaar (86 %) en is de leeftijdscategorie boven 30 jaar dus 
sterker vertegenwoordigd.

Voor alle 349 open dossier ziet de genderverdeling 
er als volgt uit: 79 % vrouwen, 16 % transseksuelen en 
5 % mannen. Het grote aantal transseksuelen in de 
Alhambrawijk waar Entre 2 is gevestigd, verklaart de 
sterke vertegenwoordiging van deze doelgroep. 

Wat de gegevens op het terrein betreft, vermeldt het 
activiteitenverslag het aantal ontmoetingen – rekening 
houdend met het feit dat een persoon tijdens eenzelfde 
jaar meermaals kan worden ontmoet – de vragen naar 
condooms van mannen en vrouwen, de vragen naar 
glijmiddelen en de vragen over medische of sociale 
kwesties (Figuur 13). 

Vzw Espace P stelt de cijfers voor betreffende de 
algemene sociale begeleiding voor 2012 door een 
overzicht te geven van de vragen van haar doelgroep, 
die bestaat uit 564 personen. Administratieve, juridische, 
gerechtelijke en gezondheidsproblemen komen het 
meest voor (Figuur 14).

5.4.2. De kwestie van de herintegratie

Het publiek en politiek debat over de herintegratie van 
prostitué(e)s wordt niet overwogen door het verenigings-
leven, noch positief, noch negatief. Deze laatste ziet er 
duidelijk de impliciete en onderliggende wil in om de 
prostitutie uit te roeien. Zonder een politiek of ideologisch 
debat te willen voeren, is het belangrijk om te benadrukken 
dat begeleiding van en hulp aan prostitué(e)s centraal 
staan ook al is elke vereniging geconnoteerd en haalt ze 
haar bestaansreden uiteindelijk uit de prostitutie. Hetzelfde 
geldt voor het opvangcentrum voor slachtoffers van 
mensenhandel. De professionele herintegratie is dus 
geen doelstelling op zich. Ze zou eerder uitgaan van een 
politieke wens met een abolitionistische oriëntering.

Wanneer de prostitué(e) de vraag of de wil uitdrukt 
om uit de prostitutie te stappen, zal de individuele 
begeleiding van de verenigingssector zich richten op dit 
voornemen en op de geschikte sociale en institutionele 
contactpunten. De emotionele belasting en de stress die 
de prostitutie in sommige gevallen vertegenwoordigt, het 
afgelegde traject en andere misstappen als gevolg van 
bijzondere omstandigheden zetten sommige personen 
immers aan tot onvrijwillige prostitutie. In sommige 
gevallen verergert de prostitutie – vaak door wanhoop – 
het psychologische of fysieke profiel van de persoon en 
ontneemt ze de laatste morele krachten. Deze door de 
verenigingen gestelde diagnose zet hen aan om alles in 

FIGUUR 12:
Landen van herkomst van het ontmoete publiek 
(vzw Entre 2)

FIGUUR 13:
Contacten en vragen op het terrein  
(vzw Entre 2)

Bron: vzw Entre 2 Bron: vzw Entre 2
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FIGUUR 14:
Globale sociale begeleiding (vzw Espace P)

Bron: vzw Espace P
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het werk te stellen om de persoon uit te prostitutie te 
helpen, en indien dit lukt, om haar/hem te begeleiden bij 
haar/zijn post-prostitutionele herintegratie tot zij/hij op 
eigen benen kan staan.

5.4.3. De kwestie van het statuut

Centraal in het debat over de regularisatie van de 
prostitutie en de erkenning ervan als een aan de belasting 
onderworpen beroepsactiviteit staat de kwestie van het 
statuut. Aangezien prostitutie is toegestaan in België, 
maar diverse aspecten van de beoefening ervan streng 
worden bestraft door de wet, is het moeilijk om er een 
touw aan vast te knopen. Op het terrein gaat men erg 
vindingrijk te werk. Nu eens hostess of barmeisje, dan 
weer masseuse of schoonheidsspecialiste: er worden 
talrijke achterpoortjes gebruikt om de reële activiteit niet 
te moeten noemen. 

De kern van het debat gaat echter veel verder dan louter 
de benaming die wordt gegeven aan personen die 
betalende seksuele diensten aanbieden. Het gaat eerder 
om de gevolgen van de schemerzone waarin de 
prostitué(e)s zich bevinden en het ontbreken van een 
officieel statuut. Zonder arbeidsovereenkomst krijgt de 
prostitué(e) immers geen toegang tot een woning, zoals 
elkeen, kan hij (zij) zich niet domiciliëren, kan hij (zij) geen 
aanspraak maken op de sociale zekerheid, geen toegang 

krijgen tot sociale bescherming, gezondheidszorg, een 
pensioen of lidmaatschap van een vakbond. 

Het voordeel dat door de voorstanders van de regularisatie 
wordt aangehaald, is de emancipatie van de prostitué(e) 
ten opzichte van derden of pooiers, evenals de autono-
misering, of ten minste de legitieme transparantie van 
een arbeidsrelatie met collectieve overeenkomsten en 
rechten en plichten ten opzichte van de werkgever, evenals 
een specifieke arbeidsgeneesheer. Kortom, het zou erop 
neerkomen dat de prostitutie wordt onderworpen aan 
het arbeidsrecht in plaats van het strafrecht.

Een ander problematisch aspect betreft de situaties van 
mogelijke uitsluiting als gevolg van de niet-erkenning van het 
statuut. Als de prostitué(e) illegaal in het land verblijft, kan 
hij (zij) niet de door de Staat gegarandeerde fundamentele 
rechten genieten en zich indien nodig niet op wettelijk  
vlak verdedigen. Onder meer de Politie haalt het probleem 
van de mishandeling van prostitué(e)s aan, die geen klacht 
kunnen indienen aangezien zij het risico lopen om naar hun 
land van herkomst te worden teruggestuurd. Hetzelfde geldt 
voor het vastgoedsouteneurschap waar een toegangsprijs 
van ettelijke duizenden niet aangegeven euro’s zal worden 
gevraagd aan de prostitué(e) voor het gebruik van een 
kamer. Als dit niet wordt betaald, bestaat het risico dat hij 
(zij) op straat terechtkomt. Ook hier denken de voorstanders 
van de regularisatie van het sekswerk deze kwalijke situaties 
te kunnen verhelpen door een duidelijk statuut te geven 
aan de prostitué(e).
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5.4.4. De opvang van slachtoffers 
van mensenhandel

De ingevoerde maatregelen voor slachtoffers van 
seksuele uitbuiting hebben een rechtstreekse invloed 
op het welzijn van de prostitué(e). Deze vereiste vloeit 
voort uit de in het nationale recht opgenomen Europese 
verdragen, zoals reeds werd aangehaald.

Sinds 1995 zijn drie gespecialiseerde opvangcentra 
erkend voor de opvang en begeleiding van slachtoffers 
van mensenhandel en mensensmokkel35: Pag-Asa voor 
het Brussels Gewest, Sürya in Luik voor het Waals Gewest 
en Payoke in Antwerpen voor het Vlaams Gewest. 

Pag-Asa bestaat uit een multidisciplinair team van 17 
FTE (opvoeders, juristen, criminologen, maatschappelijk 
assistenten). Haar specificiteit bestaat uit het verschaffen 
van opvang en huisvesting, administratieve begeleiding, 
psychologische en medische hulp en juridische bijstand 
aan slachtoffers van mensenhandel. De doelstelling 
is tweeledig. Het gaat om het garanderen van de 
bescherming van de slachtoffers tijdens het proces en 
hun medewerking in het kader van de vervolging van 

de criminelen. Om de bescherming niet te beperken tot 
de verblijfsvergunning, wordt een algemene begeleiding 
aangeboden.

De algemene begeleiding in Pag-Asa strekt zich uit over 
gemiddeld twee of drie jaar in Brussel. Zelfs wanneer de 
huisvestings- en gezondheidsproblemen zijn opgelost, 
zijn een ambulante opvolging, psychologische bijstand 
of juridische begeleiding immers vaak nog nodig. De 
opvang voor 16 tot 18 personen in een individuele kamer 
mag niet langer duren dan zes maanden, ook al gebeurt 
het dat een persoon één jaar blijft. Als de opvang in een 
opvanghuis niet noodzakelijk blijkt, wordt onmiddellijk 
voor de ambulante begeleiding gekozen. In het BHG 
wordt het adres van het opvanghuis geheim gehouden. 

De structuren van het centrum zijn niet aangepast voor de 
opvang van minderjarigen. Daarom worden minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel in principe opgevangen 
in centra voor niet-begeleide minderjarigen/slachtoffers 
van mensenhandel, zoals Minor N’Dako36 in Brussel. 
Pag-Asa maakt voor 2012 melding van drie gevallen van 
minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting die 
werden begeleid.

35: De bedoelde en behandelde types van feiten zijn de seksuele uitbuiting, economische uitbuiting, uitbuiting van de bedelarij, het gedwongen plegen  
 van een misdrijf, het illegaal verwijderen van organen en mensensmokkel onder verzwarende omstandigheden. 
36: http://www.minor-ndako.be/nl/page/1.

© gremlin / istockphoto.com
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Het werk is in de eerste plaats bedoeld om een zeker ritme 
te herstellen, te leren op normale uren te gaan slapen. 
Tegelijk helpt een psychologische begeleiding om de 
situatie te overwinnen die de personen hebben beleefd, 
evenals de opgelopen trauma’s. Vervolgens worden zij 
geholpen om hun huidige leven zo goed mogelijk weer  
in eigen handen te nemen door samen met hen een 
realistisch project voor de toekomst uit te werken. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat het slachtoffer wordt geholpen 
bij zijn inschrijving voor een taalcursus, een beroeps-
opleiding of bij zijn actieve zoektocht naar werk.

Een slachtoffer kan bij wet vastgelegde garanties genieten, 
zoals een verblijfsvergunning. Om toegang te krijgen tot 
deze procedure, moet het slachtoffer voldoen aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden:
 ingeschreven zijn in een gespecialiseerd centrum; 

bevoegd zijn om te onderhandelen met Justitie en Politie;
 het uitbuitingsmilieu verlaten;
 samenwerken met de Politie, een klacht indienen of 

verklaringen afleggen tegen personen of netwerken 
van smokkelaars die de persoon hadden uitgebuit.

Op administratief vlak omvat de hulp voornamelijk  
het aanvragen van documenten met betrekking tot  
het statuut van slachtoffer van mensenhandel. Het  
centrum is gemachtigd om rechtstreeks bij de Dienst 
Vreemdelingen zaken de verblijfsdocumenten en de 
verlengingen ervan aan te vragen. 

Op juridisch vlak omvat de begeleiding het onderhandelen 
met de Politie die zich ter plaatse begeeft voor de 
getuigenis, het opvolgen van de gerechtelijke procedure 

en het aanwerven van advocaten om het slachtoffer 
te verdedigen en een schadevergoeding te eisen. Het 
slachtoffer zal zodoende met kennis van zaken kunnen 
beslissen of hij (zij) zich al dan niet burgerlijke partij 
wil stellen. Bij erge gevallen waar het slachtoffer liever 
geen gerechtelijke procedure wil instellen, neemt het 
centrum het over en vervolgt in naam van het slachtoffer. 
Als het slachtoffer naar zijn (haar) land van herkomst 
wil terugkeren, kan het centrum zijn (haar) vrijwillige 
terugkeer organiseren met de hulp van de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM). In dat verband kan 
contact worden opgenomen met de familie in het land 
van herkomst of lokale organisaties.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racisme-
bestrijding (CGKRB) is eveneens betrokken bij de strijd 
tegen mensenhandel en mensensmokkel door zich 
burgerlijke partij te stellen voor een reeks gerechtelijke 
dossiers. Het houdt eveneens een databank “Slachtoffers 
van mensenhandel” bij, die in 2003 werd ontwikkeld in 
samenwerking met de drie gespecialiseerde opvangcentra.

In 2012 werden 218 personen begeleid door Pag-Asa, 
tegenover 190 in 2010. De meeste dossiers hebben 
betrekking op de opvolging van een eerder gestarte 
begeleiding. Bij de andere dossiers gaat het om nieuwe 
begeleidingen of, omgekeerd en aan het einde van  
het parcours bij Pag-Asa, uitsluitend om juridische 
begeleidingen (Figuur 15).

Over het algemeen heeft het type van preventie in de eerste 
plaats betrekking op de economische uitbuiting (110 in 
2012) en vervolgens op de seksuele uitbuiting (36 in 2012).  

FIGUUR 15:
Evolutie van de begeleidingen per type van 2010 tot 2012

© BOPV – Bron: vzw Pag-Asa

LOPENDNIEUW ENKEL JURIDISCH TOTAAL

2011

190 194

218

45 47
63

27 30
43

118

164
175

2010 2012

250

200

150

100

50

0



276 BOPV – Verslag 2015

37: Lokale en federale Politie, Sociale Inspectie, arbeidsauditoraat, Parket.
38: Buur, kennis, vriend, familielid.
39: Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV): voogden,  
 gespecialiseerde opvangcentra.

40: OCMW, verenigingen, straathoekwerkers.
41: Advocaten, juridische bijstand, slachtofferhulp, CGKRB, vakbonden.
42: Ambassades, consulaten, FOD Buitenlandse Zaken.

TABEL 4:  
Aanmeldende instanties (2012)

Aanmeldende instanties 2012

Gerechtelijke diensten37 33

Privépersoon38 7

Sürya, Payoke 7

Persoon zelf 6

Diensten voor NBMV39 5

Sociale sector40 3

Juridische diensten41 1

Diplomatische sector42 1

Bron: vzw Pag-Asa

TABEL 5:  
Nationaliteit van de nieuw begeleide personen (2012)

Landen Seksuele uitbuiting

Roemenië 7

Bulgarije 4

Albanië 4

Nigeria 3

Hongarije 2

Oekraïne 2

China 1

België 1

Bron: vzw Pag-Asa

De mannen vertegenwoordigen 60 % van de begeleidingen, 
tegenover 40 % voor de vrouwen. Marokko, Roemenië,  
India, China, Tunesië en Brazilië zijn de landen van 
herkomst die het meest vertegenwoordigd zijn. 

Wat de nieuwe begeleidingen tussen 2010 en 2012 betreft, 
stijgen de gevallen van seksuele uitbuiting van 14 naar 24 
per jaar, die van de economische uitbuiting gaan van 23 
naar 28 gevallen per jaar, maar de stijging is minder sterk 
dan voor de gevallen van seksuele uitbuiting. Tegelijk is 
voor alle feiten het aantal aangemelde vrouwen gestegen 
en de mannen gedaald, zelfs voor de economische 
uitbuiting die van 5 vrouwen in 2011 is gestegen tot 10 
vrouwen in 2012. Wat de seksuele uitbuiting betreft, 
worden er enkel vrouwen aangemeld.

Het aantal aanmeldingen of hulpvragen die worden 
gericht aan het centrum, is gestegen: van 326 in 2010 
naar 404 in 2012 voor alle types van handel. In 2012 
werden 63 nieuwe begeleidingen opgestart, ofwel 34% 
meer dan in 2011. 

Het centrum zoekt niet actief. De personen worden dus 
aangemeld door andere instanties. De slachtoffers worden 
voornamelijk doorverwezen door de politiediensten. 
Andere actoren doen eveneens een beroep op het 
centrum, zoals de sociale diensten, het Parket, de Dienst 
Vreemdelingenzaken, de arbeidsauditeurs of individuele 
personen en ook de slachtoffers zelf. Tabel 4, die 
afkomstig is uit het activiteitenverslag 2012 van Pag-Asa, 
geeft een gedetailleerder overzicht van de oorsprong van 
de aanmeldingen van nieuwe begeleidingen.

Meer dan de helft van de nieuwe begeleidingen zijn 
aangemeld door een gerechtelijke dienst, in de meeste 
gevallen door de Politie, die proactief te werk gaat inzake 
mensenhandel.

De personen zijn allemaal vrouwen van vreemde 
afkomst. Sommige zijn afhankelijk van de OCMW’s, 
andere hebben een tijdelijke verblijfsvergunning, wat 
de toegang tot een woning bemoeilijkt. Sommige 
slachtoffers zijn Belgisch, gemiddeld één per jaar. Vele 
zijn afkomstig uit de Europese Unie en Oost-Europa. 
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43: Interview met Sarah Dehovre, directrice van Pag-Asa.

Sommige verblijven illegaal in het land, andere zijn 
afkomstig uit Afrika of zelfs Azië. Tabel 5, afkomstig uit het 
activiteitenverslag 2012 van Pag-Asa, geeft een overzicht 
van de nationaliteit van de 24 nieuw begeleide personen 
in 2012 in kader van de seksuele uitbuiting, en bevestigt 
het grote aantal personen uit Oost-Europa. 

Het gebrek aan identificatie van de slachtoffers blijft het 
grootste probleem. De opsporing verloopt moeizaam 
door de corruptie in de landen van herkomst, die de 
vertrouwensrelatie van deze personen met de orde-
diensten, de Politie en de overheid aantast. Daarnaast is 
er de privéprostitutie. “Wij hebben geen of erg weinig 
gevallen. Maar als er een geval is, is het verschrikkelijk. Er zijn 
gevallen waar er sprake is van heuse opsluiting. Het meisje 
weet niet waar ze is. Meestal kan zij ontsnappen dankzij een 
open raam...”43. De controles die door de arbeidsinspecties 
worden uitgevoerd in de massagesalons, kunnen helpen 
en pistes aanreiken. De gevallen van privéprostitutie 
zonder uithangbord zijn echter moeilijk om op te sporen.

De herintegratie is een andere moeilijke uitdaging,  
aan gezien ze afhangt van de persoon. Ook hier gaat  
het niet om een prioriteit. Afhankelijk van de beleefde 
trauma’s, de opleiding en de leeftijd, evenals de wilskracht 
van de persoon, zal de herintegratie al dan niet worden 
overwogen. De jonge uitgebuite slachtoffers zijn erg 
kwets baar. Het is makkelijker om vrouwen die reeds 
moeder zijn en een andere werkervaring hebben 
gekend, te begeleiden bij hun herintegratie. Zodra  
de beschermings procedure is opgestart, ontvangt het 
slachtoffer 800 € per maand, wat erg weinig is in 
vergelijking met wat ze in de prostitutie verdiende. De 
financiële overgang is voor de meeste niet gemakkelijk. 
De verleiding om een prostitutie activiteit voort te zetten 
die vrij is van uitbuiting, is dus groot.

De financiering van Pag-Asa, die onlangs verklaarde de 
advocaten van de slachtoffers niet te kunnen betalen, 
vormt een probleem. Zodra het budget van het jaar is 
uitgeput, wordt de begeleiding stopgezet. Bovendien 
wordt die dag sneller bereikt dan verwacht, des te meer 
omdat er bovenop de erelonen van de advocaten ook 
tolk- en vertaalkosten moeten worden betaald. 

De bij wet vastgelegde schadevergoedingen zijn hoog 
op papier, maar in werkelijkheid zijn de criminelen 
onvermogend en ontvangen de slachtoffers slechts 
een peulenschil. Pag-Asa heeft een studie over de 
schadevergoedingen gelanceerd om tegelijk de bedragen 
te onderzoeken die door de advocaat worden gevraagd, 
de bedragen die zijn vastgelegd door de rechter en 
degene die het slachtoffer uiteindelijk ontvangt, om dit 
schijnbaar groot verschil te objectiveren. 

De economische ontbering in het land van herkomst en 
de foute opvattingen over de “Europese droom” die er de 
ronde doen, verergeren het fenomeen. Sommige vertellen 
dat zij zich in Afrika in een bar prostitueerden, waar zij 
rijke blanke westerlingen zouden hebben ontmoet. Met 
twee of drie klanten per dag hadden zij een goed leven. 
Bij hun aankomst hier zijn de omstandigheden helemaal 
anders. Het aantal klanten wordt vertienvoudigd. Alvorens 
zij het beseffen, worden ook hun papieren in beslag 
genomen, worden er bedreigingen geuit ten opzichte 
van de achtergebleven familie, wat in het nadeel van 
het slachtoffer speelt. Het komt vaak voor dat men het 
slachtoffer doet geloven dat als ze klacht indient, ze met 
het vliegtuig zal worden teruggestuurd. Bij Afrikanen 
wordt ook voodoo gebruikt, om elke vorm van opstand 
in de kiem te smoren. Tot slot maakt de veronderstelde 
schuld die de mensenhandelaars eisen voor de reis, het 
voor sommige mensen ook moeilijk om te vluchten. In het 
Chinese maffiamilieu van uitbuitingsnetwerken of bij de 
yakuza in Japan kan een jonge vrouw die aan een Belgische 
universiteit komt studeren, in een seksmassagesalon 
terechtkomen en gedwongen worden om een reis terug 
te betalen die meer zou hebben gekost dan verwacht, 
en uiteindelijk in een circuit van schulden en gedwongen 
prostitutie belanden. Bovendien kennen de slachtoffers 
hun rechten niet, wat in hun nadeel speelt. 

Buitenlanders in België die in contact met hun familie 
blijven, zijn bovendien geneigd om goed nieuws te 
geven. Deze positieve berichtgeving naar het land van 
herkomst verbergt een erekwestie die een vicieuze cirkel 
in de hand werkt. Het nieuws over West-Europa stelt 
de levensomstandigheden erg rooskleurig voor, wat de 
smokkelnetwerken ten goede komt.
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5.5. De strijd tegen de criminaliteit,  
de mensenhandel en de seksuele uitbuiting

Het onderzoek naar en de vervolging van inbreuken 
betreffende mensenhandel wordt omkaderd door de 
Omzendbrief COL 01/07, die een betere coördinatie van 
de actie beoogt en voorziet in een aantal maatregelen  
in dat verband. Dit omvat periodieke vergaderingen 
tussen de actoren die betrokken zijn bij de strijd  
tegen mensenhandel op het niveau van de gerechtelijke 
arrondissementen, die in principe vier keer per jaar 
plaatsvinden. Deze vergaderingen maken het mogelijk 
om een stand van zaken op te maken inzake mensen-
handel en informatie uit te wisselen over de lopende 
dossiers en de te voeren controleacties. Voor het 
arrondissement Brussel hebben deze vergaderingen 
plaats in het arbeidsauditoraat, samen met het Parket, 
de referentieauditor en de Procureur des Konings, de 
politiediensten, de sociale inspectiedienst, de Algemene 
Directie Toezicht op de Sociale Wetten en Pag-Asa. Andere 
actoren zijn eveneens aanwezig, waaronder “Familia”, 
een vereniging die preventief werkt in Roemenië in de 
gezinnen van potentiële slachtoffers. 

5.5.1. De opsporing en de kwalificatie 
van het prostitutiemisdrijf

In Brussel wijzen de lokale rechercheurs op de noodzaak 
van een globale, en zelfs nationale of Europese visie. 
In Spanje bijvoorbeeld is er door een gebrek aan geld 
en middelen geen opvolging mogelijk zoals in Brussel. 
De politiezone Polbruno onderhoudt regelmatige en 
positieve contacten met Antwerpen, evenals met de zone 
Brussel Hoofdstad Elsene en de federale Politie. In het 
buitenland zouden sommige contacten met steden in 
Bulgarije beter zijn dan bijvoorbeeld met andere Belgische 
steden. Het zou gaan om een kwestie van persoonlijke 
affiniteit en werking, waarvan de harmonisering van 
de methodes de uitdaging is, zodat de informatie beter 
wordt verspreid.

Prostitutie is geen misdrijf. Het is het aanzetten tot 
ontucht dat in principe wordt bestraft door de wet.

Het is dus mogelijk om controles uit te voeren en 
informatieverslagen op te stellen. In Brussel zou de 
prostitutie vaak worden beschouwd als het aanzetten 
tot ontucht en derhalve als een strafbaar feit, ook al 
wordt het niet vervolgd. Het zou interessant zijn om 
de misdrijven en informatie betreffende de prostitutie 
systematisch op te nemen in de Algemene Nationale 
Gegevensbank van de Politie, aangezien het zou 
bijdragen tot een beter inzicht in het fenomeen. Alle 
lokale politiediensten werken echter niet op deze manier, 
waardoor er zones zijn met weinig gegevens over de 
prostitutie. 

De verduidelijking van de nationale wetgeving vormt  
tot slot een essentiële uitdaging op zich. Het aanbieden 
van seksuele diensten is bij wet verboden, maar talrijke 
populaire kranten verspreiden dit type van advertenties 
ook al hebben de politiediensten honderden websites 
gesloten44. De prostitué(e)s kunnen bij de Inspectie van 
Financiën zowel hun huurkosten als beroepskosten 
aangeven, hoewel prostitutie geen bestaand beroep is. 
Ook inzake souteneurschap is er sprake van enkele 
tegenstrijdigheden, zoals het geval van een onteigening 
van een huis van ontucht, waarvan de geschatte waarde 
voor de schadevergoeding meer dan verdubbeld zou  
zijn door de omvang van de gegeneerde financiële 
inkomsten van de prostitutieactiviteiten die er plaats-
vonden. Daarnaast zijn er ook nog de fiscale fraude en 
de verliezen die voortvloeien uit de lage belastingheffing 
op inkomsten afkomstig van de prostitutieactiviteit, 
zowel uit hoofde van prostitué(e)s als van pooiers. Het 
zou gaan om meer dan 80% van niet belaste inkomsten. 
Zonder een duidelijke wetgevende richtlijn in dat  
verband is het moeilijk om over te gaan tot hetzij een 
inbeslagneming, hetzij een regularisatie of een belasting 
op de prostitutie-inkomsten.

De zone Brussel-Stad-Elsene benadrukt het feit dat de 
straatprostitué(e)s meestal zelf het slachtoffer zijn van 
diefstallen en agressies. Bovendien zou drugsgebruik 
meer aanwezig zijn in het kader van de straatprostitutie.

44:  Parlementaire vraag van 28 januari 2014 van de heer Laurent Devin aan de Vice-eersteminister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen over “de prostitutie via het internet” (nr. 21695).
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5.5.2. De opsporing en de  
kwalificatie van het misdrijf  
inzake seksuele uitbuiting
Inzake mensenhandel bevinden de rechercheurs zich 
in de praktijk in een duidelijkere situatie dan voor de 
prostitutie die niet wordt vervolgd. De voorwaarden 
voor de opening van een dossier zijn erg duidelijk. 
Twee criteria op een tiental volstaan om een dossier op 
intrapolitioneel niveau te openen. De indicatoren zijn 
onder meer elementen als het liegen van een prostitué(e) 
over zijn (haar) adres, het feit van niet in het bezit te 
zijn van officiële papieren of er enkel een kopie van te 
hebben, het vaststellen van blauwe plekken, tekenen  
van slagen of brandwonden van sigaretten. 

Concreet voert de dienst van rechercheurs van de 
zedenbrigade in de zone Polbruno meermaals per week 
bezoeken en controles uit op het terrein in de bars en 
de peeskamers, evenals op straat. Deze controles vinden 
overdag of ‘s avonds, in de week of in het weekend plaats. 
In de bars van de Aarschotstraat begeven vier personen 
zich op het terrein. De peeskamers van de gemeente 
Sint-Joost worden opgevolgd door vijf rechercheurs en 
de federale Politie beschikt over 12 rechercheurs in deze 
twee zones. Dit komt neer op een twintigtal personen om 
enkele 700 prostitué(e)s op te volgen, rekening houdend 
met het shiftsysteem. In de Alhambrawijk is de federale 
Politie bijna niet aanwezig. De zedenbrigade van de zone 
staat in voor de verhoren en vervolgingen van de pooiers.

Het doel is om de prostitué(e)s op te volgen dankzij de 
invoering van een databank waarin de naam, de leeftijd, 
de herkomst, de wettige woonplaats en/of verblijfplaats 
in België (in geval van een hotel wordt het kamernummer 
gevraagd), het (de) gebruikte telefoonnummer(s), de werk-
plaatsen, het gebruikte vervoermiddel tussen de woon-
plaats en de werkplaats worden vermeld, alsook de tijd 
dat zij in België in de prostitutie zitten, en waarin een kopie 
van de identiteitskaart en het paspoort, evenals een foto 
van het gezicht en eventuele tatoeages worden opgenomen. 
De “gezelschapsdames” die eigen zijn aan de Aarschotstraat, 
worden eveneens in de databank opgenomen.

De opsporing van gevallen van mensenhandel neemt dus 
veel tijd in beslag. Er moeten immers diverse elementen 
worden verzameld om een dossier te kunnen opbouwen. 

Van de eerste vermoedens tot de bevestigingen zijn vaak 
verschillende controles nodig. 

Zodra de rechercheurs overtuigd zijn dat er sprake is van 
uitbuiting, zullen ze een dossier opstellen alvorens te 
kunnen tussenkomen. Dit werk vereist de medewerking 
van het Parket, dat hen op grond van een kantschrift 
volmacht geeft om te vervolgen of een onderzoek in te 
stellen, de telefoonoperators machtigt om telefoonlijnen 
af te luisteren en banken om de financiële transacties op 
te volgen. In het geval van een criminele organisatie zijn 
er aanvragen op het vlak van de controle van de grenzen 
nodig om te weten wanneer een bepaalde Bulgaarse of 
Roemeense persoon het grondgebied heeft betreden, met 
wie en in welke omstandigheden. Een minder complex 
dossier vertegenwoordigt gemiddeld zes maanden werk 
alvorens het bij de rechter komt met voldoende bewijzen 
om tot een interventiebeslissing te komen.

Bij een complexer dossier, met een internationaal arrestatie-
bevel, moet de pooier worden teruggevonden, moet zijn 
identiteit worden bevestigd door de uitgebuite persoon 
en moet hij een eerste keer worden verhoord. Door het 
openstellen van de grenzen verdwijnt de vermoede dader. 
Dit type van dossier kan dus twee tot drie jaar aanslepen.

De mensenhandelaars die hiervan maar al te goed op de 
hoogte zijn, werken strategieën uit om de prostitué(e)s 
te laten roteren tussen steden van verschillende landen, 
om zodoende aan het Gerecht te ontsnappen.

Om in de beste omstandigheden te kunnen werken, is het 
dus nodig dat de Politie een vertrouwensrelatie opbouwt 
met de prostitué(e)s, onder meer om hen gerust te stellen 
over de controledoelstellingen. Wanneer deze relatie is 
opgebouwd en wordt onderhouden, kunnen sommige 
prostitué(e)s aan de Politie informatie bezorgen over 
de nieuwkomers en verontrustende handelingen die 
zouden kunnen wijzen op uitbuiting.

De kwalificatie van mensenhandel is duidelijk voor de 
Politie, maar voor prostitué(e)s gaat het in sommige 
gevallen om een trage en progressieve bewustwording. 
Vele van hen worden uitgebuit door een “vriendje”, 
worden verblind door de relatie en gemanipuleerd. 
Geldverduis tering is meestal de beste stimulans voor 
deze bewustwording. 
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Ook al worden de mensenhandel en de mensensmokkel 
van elkaar gescheiden, de een beoogt de uitbuiting, de andere 
de stroom, en de seksuele en economische uitbuiting los 
van elkaar gezien, toch gebeurt het dat deze aspecten 
elkaar overlappen. Het volstaat om te kijken naar een geval 
waarbij verschillende mensen door een mensens mokkelaar 
naar hier worden gebracht om hen te prostitueren. De reis 
van meerdere dagen vereist dat deze personen ergens 
kunnen overnachten en kunnen eten. Deze personen 
worden soms economisch uitgebuit tijdens deze reis. 

5.5.3. Neon en Darkness: twee 
programma’s van de federale Politie

In het kader van de mensenhandel voor seksuele uitbuiting 
voert de federale Politie momenteel twee proactieve 
programma’s. Het programma “Neon” heeft betrekking 
op datgene wat zichtbaar is in de openbare ruimte, 
namelijk de raamprostitutie en de straatprostitutie op de 
openbare weg. Het programma “Darkness”, zoals de naam 
aangeeft, trekt ten strijde tegen de onzichtbare, verdoken 
prostitutie. Het gaat om de privéprostitutie die discreet is 
aan de buitenkant, maar niet mag worden verwaarloosd  
op kwantitatief vlak. De politiezone Polbruno meent dat de 
prostitutie in Ukkel meer personen zou kunnen tellen dan 
in Schaarbeek, als het aantal advertenties op het internet 
zou worden meegerekend. Of het nu gaat om prostitutie 
in woningen of massagesalons, het zou voor de federale 
en lokale Politie niet zo moeilijk zijn om deze plaatsen 
op te sporen, als er hiervoor middelen zouden worden 
uitgetrokken. Sinds twee jaar worden er regelmatig 
controles uitgevoerd bij de privé-etablissementen. Door 
de gegevens te kruisen, is het mogelijk om in Ukkel 
prostitué(e)s te vinden die vroeger bijvoorbeeld in de 
Aarschotstraat werkten. De federale Politie is momenteel 
in staat om de privéprostitutie in kaart te brengen. 

5.5.4. Het arrondissementeel  
politioneel Veiligheidsbeeld 2011

De strategische analyses45 van de Politie in Brussel  
onder scheiden in het klassement van hun regionaal 
politiebeeld de meest georganiseerde van de minder 
georganiseerde criminele fenomenen. Op het vlak van de 
meest georgani seerde fenomenen wordt aan de seksuele 
uitbuiting de hoogste graad van ernst toegekend door het 
aantal betrokken criminele organisaties en de psychische, 
materiële en financiële schade. Uit het klassement  
komen ook de volgende kenmerken naar voor: het hoge 

organisatieniveau van dit fenomeen en de aantasting van 
de integriteit van de samenleving, evenals de perceptie 
van de bevolking.

Op nationaal niveau richt de analyse van de dreigingen 
zich op:

De bijzonder geprofessionaliseerde Bulgaarse 
net  werken;

De Albanese, kleinere en familiale netwerken of 
van eenzelfde regio;

De Roemeense daders, die werken met georga-
niseerde groepen of “loverboys”46;

De Thaise organisaties die gebruikmaken van 
psychologische druk door vrouwen; 

En de Nigeriaanse netwerken, die erg mobiel zijn 
en gebruik maken van dwang en voodoorituelen.

De analyse van de gevoelige plaatsen omvat ten eerste 
de zichtbare plaatsen van de prostitutie, zoals de vitrines 
en de straatprostitutie, vervolgens de schoonheids- en 
welzijnscentra die hun aanbod van seksuele diensten 
niet duidelijk aangeven, en tot slot de verborgen plaatsen 
in privéwoningen of motels waarvan de activiteit 
voortvloeit uit escortbureaus. Deze laatste groep is voor 
de politiediensten moeilijker om te identificeren.

Op regionaal niveau zijn de geïdentificeerde groepen 
van daders meestal Bulgaarse, Albanese of Roemeense 
netwerken. Wij stellen vast dat er een overschakeling is 
van de publieke naar de privévormen en dat het aantal 
prostitué(e)s uit Oost-Europa is toegenomen.

5.5.5. Algemene preventieve 
maatregelen

De federale Politie voerde in 2010 een nationale 
informatiecampagne tegen de seksuele uitbuiting van 
kinderen. Deze campagne die bedoeld was om de Belgen 
die naar het buitenland gaan op de hoogte te brengen 
en aan te moedigen om getuigenissen af te leggen en 
aangifte te doen, is nog steeds toegankelijk via internet47.

De preventie van de mensenhandel48 en mensensmokkel 
vertaalt zich in bewustmakings- en informatiecampagnes 
die onder meer door de Federale Overheidsdienst (FOD) 

45:  VAN GYSEL J., VAN BRABANT B., “Image policière régionale”, Gedeconcentreerde federale Politie – Ondersteuning van het beleid en de strategie – 
Dienst strategische analyse – juli 2012, p. 17.

46: Mannen die vrouwen verleiden om ze te prostitueren.
47: Cf. http://www.stopprostitutionenfantine.be. 
48:  Dienst voor het strafrechtelijk beleid, 2014, “De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel”, Brochure, p. 18, beschikbaar op 

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/BRO_MH_BELGIE_FR_2014.pdf.
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Ontwikkelingssamenwerking of de Dienst Vreemdelingen-
zaken worden gevoerd in de herkomstlanden van mogelijke 
slachtoffers van mensenhandel. Deze campagnes zijn 
bedoeld om de personen van deze landen te informeren 
over de risico’s die zij lopen wanneer zij bijvoorbeeld na 
een belofte of met oog op werk naar de Europese Unie 
komen zonder bepaalde stappen te hebben ondernomen.

De eerste doelstelling van Frontex is om de lidstaten van 
de Europese Unie te helpen bij het identificeren van de 
kwetsbaarheden aan hun grenzen – zowel op zee, op 
land als in de lucht –, maar ook bij het snel reageren op 
de problemen die er zich voordoen. 

Dit agentschap deelt informatie en voert risicoanalyses 
uit over de evolutie van de migratiestromen, de georga nis-
eerde grensoverschrijdende criminaliteit (mensens mokkel, 
namaakgoederen, drugs) en het terrorisme aan de buiten-
grenzen van de Europese Unie. Bovendien coördineert, 
organiseert en realiseert Frontex op het terrein operaties 
samen met de lidstaten van de Europese Unie. Haar 
personeelsleden werken echter steeds onder de controle 
van de overheden van het gastland van de operatie. 

Sommige campagnes richten zich eveneens op de 
Belgische burgers. De gespecialiseerde opvangcentra voor 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel en het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 
verspreiden, eventueel in samenwerking met andere 
verenigingen, boodschappen in kranten en tijdschriften 
of op affiches om het publiek te sensibiliseren. 

Andere campagnes hebben een specifieker thematisch 
onderwerp:
 Informatiecampagne van 2001 voor de vrachtwagen-

chauffeurs over de mensenhandel. Dit project had 
tot doel om via een brochure praktische informatie 
en tips te verstrekken om het verstoppen van 
mensen in onwettig verblijf in vrachtwagens op de 
parkings langs de autosnelwegen terug te dringen.

 Sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de 
“European Anti-Trafficking Day” van 18 oktober 2009, 
“De mensenhandel. Sluit er je ogen niet voor“. Deze film 
van 10 minuten vertelt het verhaal van een jonge 
Bulgaarse vrouw die gedwongen werd om zich te 
prostitueren in een vitrine in de hoofdstad.

Ook de Belgische diplomatieke en consulaire posten 
krijgen informatie over de door de daders gebruikte 
methodes bij mensenhandel en mensensmokkel. De FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking leidt haar personeel op om mogelijke 
gevallen van mensenhandel of mensensmokkel bij onder 
meer visumaanvragen te herkennen. 

© Federale Politie (POLIMAGERY)



282 BOPV – Verslag 2015

6. CONCLUSIE

De verschillende vormen waaronder prostitutie 
voorkomt kunnen vanuit twee invalshoeken worden 
benaderd: de institutionele en de actoriële benadering. 
De institutionele benadering hangt af van een hele reeks 
bevoegdheden die verspreid zijn over verschillende 
beleidsniveaus, naar het beeld van ons land en van de 
Europese Unie. Op federaal niveau zijn Binnenlandse 
Zaken en Justitie bevoegd op het vlak van criminaliteit. 
Het Brussels Gewest is bevoegd inzake stedenbouw en 
werkgelegenheid49. De gemeenschappen zijn bevoegd 
op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen, 
en de gemeenten zijn met name bevoegd op het 
vlak van stedenbouw en sociale zaken, alsook op het 
gebied van administratief beleid in het kader van het 
handhaven van de openbare orde. De actoriële dynamiek 
verzamelt de synergieën en de losse onderdelen van de 
versnippering van de institutionele werking, waaraan we 
de collectieve en individuele acties moeten toevoegen van 
de verenigings sector, van de geprostitueerde personen 
en eventueel mensenhandelaars, die deel uitmaken van 
een contextuele logica van opportuniteit en dwang tot op 
een internationale, geopolitieke schaal. Al die dimensies 
maken het moeilijk om het fenomeen prostitutie dat 
lokaal verankerd is, globaal te begrijpen.

Wij hebben erop gewezen dat prostitutie een veel zijdig 
fenomeen is dat maatregelen vereist die zijn aangepast 
aan de verschillende vastgestelde situaties (publiek/
privé, vrouwelijk/mannelijk, regelmatig/occasioneel, 
dominantie handelaar/dominantie man-vrouw, aanbod/
vraag). Prostitutie is een fenomeen dat lokaal wordt 
waargenomen, maar dat echter ontegensprekelijk 
gevoed wordt door een ander aspect van internationale 
omvang: de seksuele uitbuiting in het kader van de 
mensenhandel en -smokkel. 

En ook al biedt het drieluik reglementarisme-
abolitionisme-prohibitionisme op politiek vlak een 
correct kader voor het verwerven van inzicht, toch heeft 
het weinig nieuws te bieden als het gaat om het vinden 
van concrete, genuanceerde en gemeenschappelijke 
oplossingen, vooral ook omdat een vlugge internationale 
vergelijking van de gevolgen van de verschillende 
juridische regimes op dit vlak noch in de ene, noch in de 
andere zin overtuigend is.

Wat betreft de aandacht van de overheid en lopende 
plannen in verband met prostitutie en seksuele uitbuiting 
hebben wij vastgesteld dat mensenhandel één van de 
vijf doelstellingen van de EU-Strategie voor de interne 
veiligheid 2011-2014 is. Vanuit wettelijk oogpunt in België 
zijn de nationale wetgeving en het beleid op dit gebied 
vaag, tot zelfs tegenstrijdig als het op de implementatie 
ervan aankomt. Prostitutie op zich is niet strafbaar, maar 
wel het tippelen, het souteneurschap, de reclame voor 
het aanbieden van diensten van seksuele aard en het 
houden en uitbaten van een huis van ontucht. Welnu, 
we kunnen alleen maar vaststellen dat prostitutie op 
grote schaal getolereerd en zelfs omkaderd wordt. De 
algemene gemeentelijke politiereglementen schijnen 
geen globale maatregelen in te houden op het gebied 
van de prostitutieproblematiek, maar beperken zich tot 
het omschrijven van de overlast en het stimuleren van 
het opstellen van minimumnormen voor het uitoefenen 
van prostitutieactiviteiten in “aanvaardbare” hygiënische 
omstandigheden. Het voorbeeld van het reglement van 
de stad Brussel illustreert het bestaan van specifieke 
overleginitiatieven op lokaal niveau in het Brussels 
Gewest, maar een gecoördineerde inspanning op 
gewestelijk of zelfs federaal niveau blijft noodzakelijk. 
De paradox blijft bestaan in een land waar de naar 
abolitionisme neigende wetgeving gedwarsboomd wordt 
door lokale, pragmatische maatregelen ter omkadering 
van de prostitutie, die onderdeel zijn van een filosofie 
van reglementering, ook al is het doel vaak om op termijn 
te komen tot de uitroeiing van de prostitutie. 

Uit de kwantitatieve analyse van de politiestatistieken 
blijkt dat in de huizen van ontucht de feiten van diefstal 
en afpersing meer dan helft van de gepleegde feiten 
vertegenwoordigen voor de drie meest voorkomende 
criminaliteitsfenomenen. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kent minder schendingen van de fysieke 
integriteit, maar meer diefstallen en gevallen van 
afpersingen dan gemiddeld in België. De feiten van 
diefstal en afpersing op gewestelijk niveau gaan in 
stijgende lijn en zijn tussen 2000 en 2012 meer dan 
verdubbeld. Op lokaal vlak zijn Brussel-Stad en de 
gemeente Schaarbeek, alsook (in mindere mate) de 
gemeenten Sint-Joost en Elsene, het meest bij deze 
problematiek betrokken. 

49:  Sinds de wet van 6 januari 2014 betreffende de zesde staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook bevoegd op het vlak van 
preventie en veiligheid.
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De feiten van aanzetten tot ontucht zijn talrijker dan 
deze voor de uitbuiting van ontucht. In tegenstelling tot 
België kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 
2008 en 2010 een stijging van deze feiten. Het gewicht 
ervan ten opzichte van de nationale cijfers blijft sinds 
2008 stijgen. Op gemeentelijk niveau zijn Brussel-Stad, 
Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene en Sint-Gillis betrokken bij 
deze feiten. Aansporing tot ontucht komt erg vaak voor 
in Brussel-Stad, en uitbuiting van ontucht vindt vooral 
plaats in Schaarbeek en Brussel-Stad.

De feiten van seksuele uitbuiting in het kader van 
mensen handel kenden in België en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2006 een sterke toename 
en blijven sinds dien stijgen. Deze plotse evolutie zou te 
verklaren zijn door de impact van de wet van 10 augustus 
2005 die tot doel had de strijd tegen de mensenhandel 
en de mensens mokkel op te voeren en toont tegelijk het 
rechtstreekse verband aan tussen strategische keuzes  
en wijzigingen aan het Strafwetboek enerzijds en het 
operationele politiewerk en de geregistreerde misdaad-
cijfers anderzijds.

De manier waarop de feiten van seksuele uitbuiting 
worden verwerkt en gecategoriseerd, leidt tot een 
aanzienlijk verschil in de cijfers. De behandeling op basis 
van de inbreuken, die online beschikbaar zijn in het 
kader van de criminaliteitsbarometer en die met name 
door de politiezones worden gebruikt in het kader van 
de opstelling van hun zonale veiligheidsplannen, toont 
aanzienlijk lagere cijfers op het vlak van de verwerking 
per criminaliteitsfiguur. Hierdoor rijst de vraag over de 
methodologie inzake de verwerking van de gegevens die 
intern door de politiediensten van statistische analyse 
worden gebruikt.

Uit de Statistiek van het Openbaar Ministerie en  
de onder de noemer “ontucht en seksuele uitbuiting” 
samengevoegde feiten blijkt over het algemeen dat alle 
van 2003 tot 2012 beschikbare cijfers een dalende trend 
vertonen. Deze vaststelling zou minder te maken hebben 
met de bestudeerde thematiek dan met de interne 
activiteit van de werking van de Parketten, in die zin dat 
heel wat andere feiten een gelijkaardige daling kennen. 
De afsluiting van de dossiers wordt in de meeste gevallen 
bovendien gemotiveerd door een zondergevolgstelling. 
Ook hier is deze vaststelling niet eigen aan de thematiek, 
maar wel algemeen voor het Openbaar Ministerie.

Uit de studie van 2008 “Prostitutie: Brussel in beeld” 
blijkt dat het moeilijk is om de prostitutie cijfermatig te 
evalueren en er op dit gebied geen monitoring bestaat. 

De kruising van de diverse bronnen leidt echter tot een 
schatting van 4.000 tot 5.000 prostitué(e)s in 2006 in  
het Brussels Gewest, waarvan een derde in de publieke 
prostitutievormen. De privévormen van prostitutie winnen 
terrein onder meer door de stadsvernieuwing in de 
wijken, evenals door een grotere repressie van de 
straatprostitutie door de Politie.

Wat de prostitutievormen in Brussel betreft, vertegen-
woordigt de privéprostitutie meer dan twee derde van de 
Brusselse prostitutie. Aangezien ze onzichtbaar is en als 
een zelfregelend wereldje werkt, hecht de lokale overheid 
er weinig belang aan. De uitbreiding van deze vorm van 
prostitutie is niet meer dan het logische gevolg van de 
maatregelen die zijn genomen tegen de zogenoemde 
publieke vormen van prostitutie. Enkel de Politie en de 
Parketten zijn erin geïnteresseerd in het kader van de 
bestrijding van de mensenhandel en het aanbod van 
diensten van seksuele aard op het internet. Ze moeten 
dus specifieke strategieën ontwikkelen, maar zijn relatief 
gezien minder goed uitgerust om in contact te komen 
met deze weinig zichtbare sector. 

De publieke prostitutie is qua werkterrein geconcentreerd 
in zeven duidelijk omschreven zones. De straatprostitutie 
situeert zich voornamelijk in de Alhambrawijk, de Louizalaan, 
de Terkamerenabdij en de benedenstad van Sint-Gillis. 
Barprostitutie is hoofdzakelijk te vinden in Schaarbeek en 
peeskamerprostitutie vooral in Sint-Joost. De mannelijke 
prostitutie, weinig zichtbare publieke vorm, komt vooral 
voor in Brussel-Stad in de bars, de parken en op straat.

Bij de overlast die gepaard gaat met openbare prostitutie 
in de wijken, hebben wij problemen genoteerd op 
het vlak van mobiliteit, milieu, stedenbouw en sociale 
cohesie omwille van een gevoel van onveiligheid dat de 
prostitutieactiviteit met zich meebrengt en de moeizame 
complementariteit met andere stadsfuncties. 

Wat de maatregelen betreft die door de gemeenten 
werden genomen, hebben wij sinds het begin van dit 
decennium een nieuw element ontdekt: het uitvaardigen 
van politiereglementen en plannen ter omkadering van 
de prostitutie met gebiedsaanduiding op gemeentelijk 
niveau in Schaarbeek, Sint-Joost en Brussel-Stad, en het 
fenomeen van de verplaatsing van de prostitutie als 
gevolg van de getroffen maatregelen, evenals problemen 
van wettelijke aard om de omkadering te verzekeren. De 
Belgische aanpak neigt eerder naar de criminalisering 
van de prostitutie, verwijzend naar de legitimiteit ervan 
volgens het Strafwetboek en door de invloed van het 
Franse beleid ter zake. 
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Het voorbeeld van het Eros Center in Wallonië of Villa 
Tinto in Vlaanderen, waarmee uitgepakt wordt als een 
oplossing voor een bepaalde vorm van prostitutie die 
echter in dat stadium als onaangepast wordt beschouwd 
voor de Brusselse situatie, is eveneens veelzeggend. 
Door het ontbreken van een globale benadering die  
het mogelijk zou maken om het prostitutiefenomeen  
op een gestructureerde manier aan te pakken, zijn de 
beleidsmakers verplicht om zich te beperken tot  
een pragmatische aanpak die eerder abolitionistisch 
georiënteerd is.

De prostitué(e)s zijn overwegend jong en zijn afkomstig 
uit verschillende streken. Ze worden op vrijwillige basis 
begeleid met preventieve hulp door de verenigingen op het 
terrein die een uitgebreid gamma van sociale, medische 
en juridische diensten aanbieden, met een centrum 
dat gespecialiseerd is in de opvang van slachtoffers van 
mensenhandel, naast het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding dat de autoriteit heeft om 
op dit vlak een rechtszaak aan te spannen.

Ondank het risicogedrag dat hun klanten eisen, het fysieke, 
institutionele en morele geweld, het slecht gedefinieerde 
statuut van de prostitué(e)s, hun hybride karakter, soms 
deviant en dan weer aanvaard, slachtoffer of volledig 
ontplooid, blijft het moeilijk om wetenschappelijk te 
evalueren in welke mate de prostitué(e) zelf slachtoffer 
is omwille van de onderliggende ideologische premissen 
en de historische realiteit van wat het individu beleeft. 
Laten we bijvoorbeeld het geval nemen van de 
zogenoemde prostitutie uit economisch onvermogen, 
die in bepaalde gevallen als een correcte, ja zelfs 
benijdenswaardige situatie beschouwd kan worden, in 
vergelijking met de situatie waaruit de persoon komt en 
welke hoop hij mag koesteren. Het mag echter niet zo 
zijn dat deze uiteenlopende zienswijzen onze kritische 

geest doen afglijden naar een extreem doorgedreven 
relativisme en mensonwaardige werkomstandigheden 
rechtvaardigen. We mogen ook niet vergeten dat 
prostitutie een wereldwijd verspreid fenomeen is en 
dat alle ongelijke situaties in de wereld en de daar 
bijhorende uiteenlopende denkwijzen in aanmerking 
moeten worden genomen. Want de structurele oorzaken 
van de mensenhandel vinden ook een voedingsbodem 
in de culturele en sociaaleconomische verschillen op 
planetaire schaal. 

Wat de strijd tegen de criminaliteit betreft, maakt de 
studie de omvang duidelijk van de netwerken van de 
betrokken actoren en de proactiviteit van Politie en 
Parket op het gebied van de mensenhandel, alsook 
het werk dat door de federale Politie wordt geleverd 
op het gebied van de privéprostitutie, met name via 
het internet. Het verzamelen van bewijzen en de tijd 
die nodig is voor onderzoek naar feiten van seksuele 
uitbuiting en souteneurschap vormen een probleem, 
net als de contradicties in de feiten tussen de wet en het 
vervolgingsbeleid voor het luik van de vrijwillige prostitutie. 
Op het terrein worden uitgebalanceerde acties en efficiënt 
werk niet vergemakkelijkt door het moeilijke onderscheid 
tussen het statuut van slachtoffer en dat van delinquent. 
Het onderzoek toont ook de moeilijkheid aan die te maken 
heeft met het internationale karakter van de smokkel en 
de handel, met name vanuit Oost-Europa en Afrika, en 
de gevolgen hiervan op het onderzoekswerk van Politie 
en Gerecht, alsook op de administratieve integratie van 
de betrokkenen. Ten slotte worden er op federaal niveau 
maatregelen getroffen om mensensmokkel en -handel te 
voorkomen, door middel van sensibiliseringscampagnes 
van potentiële slachtoffers, met name in hun land van 
herkomst, via Buitenlandse Zaken, de Belgische coöperatie 
alsook iedereen die in België met slachtoffers in contact 
kan komen.
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7. AANBEVELINGEN 

Op basis van de resultaten van de studie en in deze fase van onze denkoefening, kunnen we de volgende mogelijkheden 
tot verbetering voorstellen.
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De creatie van een gemeenschappelijke visie  
op politiek vlak tussen de lokale overheden die 
betrokken zijn bij het fenomeen van publieke 
prostitutie lijkt ons een conditio sine qua non te zijn 
voor om het even welke operationele actie die kans 
maakt om op lange termijn vruchten af te werpen, 
zowel op stedenbouwkundig gebied als sociaal, 
economisch, fiscaal, wettelijk, statutair en profes-
sioneel. Op dit moment leidt de pragmatische 
aanpak van de straatprostitutie ten koste van een 
gemeenschappelijke beleidsvisie tot te reactionaire 
en potentieel fragiele oplossingen gezien de 
instabiliteit van de basis waarop beslissingen worden 
genomen. Bij gebrek aan een erkende visie bestaat 
immers het risico, zoals we nu al zien, dat er 
beslissingen worden genomen zoals de vermindering 
van het aantal zaken zonder expliciete formulering 
van de uitroeiing van de prostitutie op het grond-
gebied van de gemeente, terwijl anderzijds andere 
luiken net als de stedenbouwkundige vergunningen 
gereglementeerd en gelegaliseerd worden, of de 
klant wordt bestraft die in een instabiele situatie  
zit ten opzichte van het Strafwetboek.

Ook overleg in verband met maatregelen die op 
lokaal niveau worden genomen, is vanuit diezelfde 
filosofie een conditio sine qua non om niet te 
eindigen met de verplaatsing van het fenomeen, en 
ook om een gemeenschappelijke reflectie op gang 
te brengen. De minimumbasis van een aanpak met 
overleg in verband met de uitgewerkte of geplande 
maatregelen wordt niet altijd gerespecteerd. Hoe 
is het te rechtvaardigen, zoals we op het terrein 
hebben gezien, dat een maatregel die in een 
bepaalde gemeente wordt ingevoerd onbestaande 
is in een buurgemeente die nochtans rechtstreeks 
betrokken is bij de gevolgen van de beslissing van  
de eerste gemeente, en dit soms maanden later?

Het lijkt ons belangrijk om ook de prostitué(e)s en 
hun klanten aan het woord te laten voor om het 
even wie die hier verder over wil nadenken en precies 
wil ingrijpen op de structurele omstandigheden  
die hen aanbelangen. Het ontwikkelingsproces van  
een publiek kwaliteitsbeleid is onderworpen aan 
dezelfde methodologische vereiste als de evaluatie 
ervan: het raadplegen van de betrokken personen.

De verduidelijking van het statuut van de 
prostitué(e) op wettelijk vlak, welk vlak dit ook  
is, zou beslist een stap vooruit zijn. Het bleek  
in talrijke gevallen moeilijk te zijn, zowel voor  
de sociale begeleiding van de verenigings-
sector als voor het opstellen van aangepaste 
beschermings  maatregelen in het kader van de 
verantwoordelijkheid en de plichten van de Staat, 
om adequaat te antwoorden op de problemen 
van de prostitué(e) buiten de dringende hulp van 
sociale bijstand, als dit laatste inderdaad in de 
praktijk mogelijk is. Het gaat er hier eenvoudigweg 
om, om over de nodige actiemiddelen te kunnen 
beschikken. Bovendien zou de verduidelijking  
van de wetgeving ook het werk van de politie-
inspecteurs helpen op het gebied van de fiscale 
fraude, die het midden houdt tussen confiscatie 
of regularisatie en belasting van de inkomsten 
terwijl de prostitutieactiviteiten anderzijds voortaan 
opgenomen zijn in de berekening van het bruto 
binnenlands product (BBP). 

Op het vlak van het politieonderzoek blijft de 
identificatie van de slachtoffers van mensenhandel 
het grootste probleem. Om dit te verhelpen, zou 
de harmonisering van de speurmethodes en 
een betere verspreiding van de informatie het 
bestaande systeem nog kunnen verbeteren. 

De netwerkvorming van de verenigingssector 
op gewestelijke schaal is de garantie voor de 
uitwisseling van informatie en best practices 
tussen actoren die elkaar reeds kennen, maar 
die niet noodzakelijk en systematisch alle 
informatie delen in verband met de acties 
die door de ene of de andere partij worden 
ondernomen. Ze garandeert daarnaast ook dat 
de globale follow-up van de individuele trajecten 
van prostitué(e)s doorlopen van één sociale 
dienst naar een andere, ongeacht of het gaat 
om hun welzijn of om het bepalen van nieuwe 
behoeften, de analyse van nieuwe tendensen of 
om het aanreiken van antwoorden omwille van 
de complementariteit.
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Dit eerste verslag was meteen ook de gelegenheid om 
de voornaamste studie- en analysewerkzaamheden van 
het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid 
uit de doeken te doen. Vanuit die invalshoek is het de 
vrucht van onze eerste inspanningen om het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een imago aan te meten op 
het vlak van preventie en veiligheid. Hoewel het in dat 
opzicht enkel een eerste aanzet vormt die past in een 
nieuw proces, en dus in evolutie is, heeft het ook een 
aantal krijtlijnen getrokken en uitdagingen geschetst, 
meer bepaald door bovendien een reeks concrete lessen 
te trekken die eigen zijn aan elk deel. 

Met een veelheid aan referenties en gegevens aan  
de basis werd de informatie gestructureerd vanuit het 
onderscheid tussen terugkerende bronnen van onmisbare 
gegevens en diverse doelgerichte thematische analyses, 
opgesplitst in vier analysedomeinen. Het resultaat vormt 
vanaf nu een basis waar het BOPV op kan voortbouwen 
in zijn activiteiten, als een cumulatieve wetenschap 
waarvoor bij aanvang verschillende pistes onder de loep 
moeten worden genomen. 

Op die manier konden we contextgegevens bepalen en 
analyseren en tegelijk benadrukken hoe belangrijk ze zijn 
voor een oordeelkundige, globale interpretatie van de 
bestudeerde onderwerpen. Het sociale, ruimtelijke en 
politieke weefsel van het Brussels Gewest weerspiegelt 
een realiteit die een wisselwerking mogelijk maakt  
met de resultaten van de gevoerde studies en analyses.  
De rol als hoofdstad en de evenementen die er worden 
georganiseerd, hebben een invloed op de koers die men 
vaart in het preventie- en veiligheidsbeleid. Het belang 
van de demografische ontwikkelingen, nog versterkt 
door internationale migratie, de groei van het toerisme 
en de aanwas van pendelaars uit de andere gewesten, 
maakt van Brussel een multiculturele stad met een derde 

buitenlanders, maar vooral een stad die elke dag opnieuw 
druk bezocht wordt. De wat zwakkere sociaaleconomische 
indicatoren, vergeleken met de rest van het land, en een 
sterke vertegenwoordiging van jongeren zijn kenmerkend 
voor ons Gewest. In de analyses konden een aantal 
verbanden gelegd worden met die contextuele dynamieken. 

Vanuit die invalshoek ontsnapt ook het Gewest als  
stad en hoofdstad niet aan de wereldwijde trend van 
demografische groei van de stedelijke bevolking. Zoals 
demograaf Jacques Véron uitlegt, wordt die forse groei 
uiterst problematisch als hij niet geschraagd wordt door 
een sociale en economische ontwikkeling, een verbetering 
van het stedelijk leefmilieu en een betere bewaring van 
het globale milieu1. Hij is ook van mening dat “overlast in 
de steden, kleine criminaliteit en geweld en het uitdijen van 
de sociaalruimtelijke segregatie” minder de weerspiegeling 
vormen van een stadscrisis dan een “maatschappijcrisis 
[...] vanuit het oogpunt van de onvermijdelijke aanpassingen 
aan nieuwe omstandigheden”2. Die maatschappijcrisis, 
een bron van criminaliteit, valt extra op in de stad omwille 
van de bevolkingsdichtheid. Ze vloeit deels voort uit de 
noodzakelijke beperkingen om een evenwicht te vinden 
tussen de veelheid aan uiteenlopende behoeften en om 
een permanente sociale samenwerking te waarborgen  
in een sterk versnipperde en multiculturele wereld.  
“Onze gedragscodes zijn al even tegenstrijdig en heterogeen 
dan de manieren waarop we ons sociaal leven invullen [...]. 
De beperkingen waar elk individu mee geconfronteerd 
wordt [...] hangen af van de beperkingen die de onderlinge 
afhankelijkheden binnen ons sociaal stelsel met zich 
meebrengen, van de niveauverschillen en van de sterke 
spanningen die ermee gepaard gaan”3. Naast dat 
onafgebroken streven naar sociale verbondenheid worden 
onze democratische maatschappijen er nu ook mee 
geconfronteerd dat ons ontwikkelingsmodel, waarvan  
de balans eerder pover is, in vraag wordt gesteld.

1:  VÉRON J., 2006, L’urbanisation du monde, Coll. Repères, La Découverte, 122 p.
2:  Id., p. 110 (vertaalde passage).
3:  ÉLIAS N., 1969, La dynamique de l’Occident, pocketuitgave, p. 313 (vertaalde passage).
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Het Brussels Buurt- en Preventieplan, dat bijzondere 
aandacht kreeg in een analyse van de Lokale 
Veiligheidsdiagnostieken (die de gemeenten elk 
jaar opmaken), van hun thematische prioriteiten en 
van de uitdagingen verbonden aan het afstemmen 
van de gegevens die erachter schuilgaan.

De analyse van het Programma Preventie School-
verzuim leidde tot een typologie om niet enkel de 
gefinancierde projecten te interpreteren, maar 
ook om dieper in te gaan op de problematiek van 
het schoolverzuim. 

Om te besluiten was er nog de presentatie van  
de vzw Transit, die met haar preventieve aanpak 
van drugs en verslaving de benadering van de 
preventie programma’s aanvulde door te wijzen 
op de stijging van het aantal gebruikers en de 
toename van de budgetten, zoals dat het geval  
is voor de twee eerste.

Uit een analyse van de politieplannen bleek welke 
keuzes in die plannen onvermijdelijk een effect hebben 
op de geregistreerde criminaliteit. Ze beschreef ook de 
gebruikte woordenschat en de thema’s die tegenwoordig 
in overweging worden genomen. Bovendien bleek uit 
die analyse dat de federale en de lokale definitie die 
voortvloeien uit onze huidige politiestructuur op twee 
niveaus, mooi complementair zijn. En tot slot is ze ook 
een nuttige stand van zaken, meer bepaald wat betreft 
de positionering van het Gewest in de uitvoering van zijn 
nieuwe takenpakket.

De analyse van de subjectieve veiligheid van de burgers 
werd gedaan met behulp van de beschikbare of vroegere 
enquêtes, waaruit blijkt dat het onveiligheidsgevoel 
meer bepaald sinds 2000 overal aanzienlijk afneemt, 
al blijft het in Brussel wel hoger dan in de rest van het 
land. In de cijfers omtrent slachtofferschap springen 
vooral inbraken en gevallen van fysieke agressie in het 
oog, evenals diefstallen en beschadiging van auto’s. Het 
vertrouwen in Politie en gerecht en overige gegevens uit 
dat soort enquêtes wijzen op het belang van dergelijke 
gegevens, als onmisbare aanvulling op de politiële en 
gerechtelijke criminaliteitsstatistieken.

De analyse van de geregistreerde criminaliteit op 
politieniveau gaf een duidelijk beeld van de voornaamste 
misdrijfcategorieën, van hun diversiteit en soms van waar 
ze betrekking op hebben. De gevolgen van die categorisering 
maken het moeilijk om de beoogde fenomenen te 
interpreteren. Vandaar dat ze enerzijds geworteld zijn in 

een maatschappelijke realiteit die achter strafrechtelijke 
inbreuken schuilgaat, en anderzijds dat de interpretatie-
grenzen en methodologische voorzorgen die nodig zijn in 
de omgang ermee niet zomaar terzijde kunnen worden 
geschoven. De Politiële Criminaliteits statistieken blijven 
niettemin een referentie ter zake voor het BOPV. Van de 
meer dan 170.000 inbreuken geregistreerd in 2013 (voor 
meer dan 1.000.000 in heel België) behoort 60 % tot een 
van de drie eerste categorieën in aantallen: diefstal en 
afpersing, beschadiging van eigendom en misdrijven 
tegen de lichamelijke integriteit. 

Wat de eerste categorie betreft, lijkt het erop dat diefstallen 
zonder verzwarende omstandigheden toenemen, terwijl 
diefstallen met verzwarende omstandigheden of met 
geweld of bedreiging afnemen. De voornaamste plaatsen 
blijven de openbare weg, gevolgd door woningen voor  
de inbraken, winkels, de horeca en bus-, metro- en 
treinstations. De tweede categorie, sinds 2011 in dalende 
lijn, omvat hoofdzakelijk vandalisme op roerende en 
onroerende goederen, met inbegrip van schade aan 
voertuigen en graffiti. De derde categorie is die van moord 
en doodslag en vertoont geen grote schommelingen in  
de tijd. De pogingen tot maken meer dan drie vierde van 
de feiten uit, op 34 vastgestelde feiten in 2013. Een derde  
van de gevallen van slagen en verwondingen gebeurt in 
gezinsverband. Bij openbaar geweld gaat het vooral om 
vechtpartijen. Die derde categorie daalt licht sinds 2011. 

Voor het openbaar vervoer wijzen de cijfers van 2013 
niettemin op 567 gevallen van fysiek geweld, 611 gevallen 
van psychisch geweld, 88 feiten van seksuele aanranding, 
1.040 feiten van ongewapende diefstal en 81 gevallen van 
gewapende diefstal. Merk onder de geregistreerde feiten 
de vele gevallen op van drugsbezit, die fors toenemen 
sinds 2005, en van oplichting, maar liefst verdubbeld sinds 
2000. Mondelinge bedreigingen, sterk vertegenwoordigd 
in de cijfers, vallen terug sinds 2010 en klokten in 2013  
af op hun laagste peil sinds 2000.

Dankzij een update van de gegevens rond verkeers
veiligheid, te danken aan de vruchtbare samenwerking 
met het BIVV, konden ook die resultaten in ons  
verslag worden opgenomen. Het Brussels Gewest maakt 
gewag van een laag aantal ongevallen en slachtoffers 
in vergelijking met de andere gewesten van ons land: 
4.762 ongevallen met lichamelijk letsel, dat is 8 % van 
het totaal voor heel België. De lagere snelheden in 
de stad zorgen er ook voor dat verkeersongevallen in 
Brussel doorgaans minder ernstig zijn. Voetgangers en 
tweewielers blijven de groep kwetsbare gebruikers, die 
blijft groeien in de ongevalstatistieken.

1

2

3

Wat het overheidsbeleid betreft, heeft een beknopte voorgeschiedenis ertoe geleid dat we drie beleidsmaatregelen  
in overweging hebben genomen:
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De studie van de gemeentelijke administratieve 
sancties heeft een sector aangeboord waar maar 
weinig gegevens voor beschikbaar waren en die 
het midden houdt tussen het leefkader en sociale, 
economische en culturele activiteiten. 

Ondanks de methodologische keuzes omtrent  
de kwaliteit van de cijfergegevens, kwam uit de 
studie een aanzienlijke stijging naar voren van het 
aantal GAS-boetes, gekoppeld aan een versterkte 
aandacht van de Politie voor dergelijke feiten. 
Met meer dan 60.000 PV’s-vaststellingen in 2013 
vertoont het Brussels Gewest sterk uiteenlopende 
cijfers tussen de verschillende gemeenten voor 
wat betreft de uitvoering van het GAS-beleid. 
Allereerst is er het kwantitatieve aspect: de 
gemeenten Molenbeek en Elsene zijn samen 
goed voor 45 % van de GAS-feiten waarbij het 
daadwerkelijk tot een boete komt. Het aantal 
PV’s-vaststellingen dat uitmondt in een boete 
varieert van meer dan 80 % voor de eerste vier 
gemeenten tot minder dan 30 % voor de vier 
laatste in het klassement. Het aandeel GAS-feiten 
vastgesteld door de Politie varieert bovendien 
van 2 tot 100 % van de ene gemeente tot de 
andere. Het aantal dossiers met minderjarigen is 
laag (0,35 %) en voor 90 % geconcentreerd in  
drie gemeenten. 

Wat de aard van de feiten betreft, neemt fout-
parkeren het grootste aandeel in, goed voor  
77 % van de GAS-boetes. Voor verschillende 
gemeenten is dat zelfs meer dan 90 %. Elders ligt 
dat percentage dan weer rond de 50 %, met  
één uitzondering: in de gemeente Elsene heeft  
slechts 1 % van de GAS-boetes te maken met 
foutparkeerders.

Door het gebrek aan gegevens omtrent leeftijd, 
geslacht en andere variabelen van de overtreder  
is een gedetailleerdere analyse niet mogelijk. 
Omdat elke gemeente haar eigen reglement 
hanteert, wordt het voor de burger evenwel 
steeds onduidelijker in welke gemeente of straat 
welke regels gelden. Het invoeren en afstemmen 
zijn uitdagingen waar het BOPV toe wil bijdragen. 

Wat betreft het domein ‘Leefomgeving en 
veiligheid’ heeft het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie in zijn studie rond 
geregistreerde jeugdcriminaliteit de databanken 
met statistische gegevens van de jeugdrecht-
banken en correctionele Rechtbanken voor de 
jaren 2008 tot 2012 grondig geanalyseerd. 

Met een onderscheid tussen minderjarige (12-17 
jaar) en meerderjarige daders (18-25 jaar) vertegen-
woordigt deze categorie ‘jongeren’ 28 % van het 
totale aantal zaken. Uit het aantal zaken per 
jongere blijkt dat 3,5 % van de jongeren voorkomt 
in 25 % van de zaken. De analyse van de indicatoren 
voor ‘minderjarigen’ en ‘jongeren’ wijst op het 
gebrek aan demografisch effect in het aandeel 
van de meldingen. Anders gezegd, er is geen 
verband tussen het proportioneel gezien hogere 
aandeel jongeren in de bevolking van een bepaalde 
gemeente en het grotere aantal doorverwijzingen 
van minderjarigen of meerderjarige jongeren 
naar de bevoegde rechtbanken. Als we naar leeftijd 
kijken, dan zijn de 17- tot 19-jarige en de 23- tot 
25-jarigen het sterkst vertegenwoordigd in het 
aantal zaken. Bovendien zou er geen verjonging 
zijn van de vastgestelde leeftijd. Er is een ver-
vrouwelijking van de jeugdcriminaliteit merkbaar, 
een trend die weliswaar minder of meer uit-
gesproken is naargelang de gemeente. 

Er is een opmerkelijk en zeer sterk statistisch 
verband tussen de meldingen aan de Parketten 
van feiten gepleegd door jongeren en enerzijds 
de werkloosheidscijfers, anderzijds het aantal 
leefloners en tot slot het gemiddeld inkomen van 
een bepaalde gemeente. Het gebeurt niet vaak 
dat de cijfers van een studie zulke duidelijke 
parallellen vertonen met de analyses binnen de 
sociale wetenschappen. De studie toont bovendien 
aan dat hoe hoger het gemiddelde inkomen 
oploopt in een gemeente, hoe hoger ook het 
aantal seponeringen is, en dat hoe hoger de 
werkloosheidsgraad bij min 25-jarigen ligt, hoe 
lager het aantal seponeringen is. Merk op dat er 
in de studie jammer genoeg geen rekening is 
gehouden met de aard van de feiten en dus ook 
niet met hun ernst, noch met de individuele 
motivering van daders en rechters. 

1 2

De vier thematische studies hebben de denkoefening voor de vooraf bepaalde analysedomeinen gevoed. Alle 
vier hebben ze, op basis van nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, concrete elementen aangereikt 
voor een beter inzicht in hun respectievelijke materie.
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Het domein ‘Mobiliteit en veiligheid’ werd aan-
gesneden in een studie omtrent de veiligheid 
op het openbaar vervoer, waarbij diverse 
gegevens tegenover elkaar geplaatst werden. De 
demografische ontwikkelingen en de aanwezigheid 
van pendelaars en toeristen hebben een invloed 
op de mobiliteitsvraag en op het gebruik van 
het openbaar vervoer. Zonder te beschikken 
over details omtrent de aard van de feiten toont 
de studie aan dat de toename van het aantal 
inbreuken vastgesteld door de Politie een daling 
verhult van de statistische waarschijnlijkheid 
om slachtoffer te worden van een inbreuk, gelet 
op het almaar stijgende aantal gebruikers van 
het openbaar vervoer. De vast stellingen van 
openbaar vervoersmaatschappijen MIVB en NMBS 
wijzen trouwens op een positieve evolutie wat de 
veiligheid betreft. Enkel het onveiligheidsgevoel, 
beoordeeld op basis van het mijdingsgedrag van 
de Brusselaars in de Veiligheidsmonitor tot 2009, 
evolueert ongunstig ten opzichte van de andere 
Belgische gewesten.

Het domein ‘Maatschappij en ethiek’ tot slot 
werd aangesneden in een studie rond prostitutie  
in het Brussels Gewest, een kwestie die het 
domein Leefomgeving beslaat. Daaruit bleek dat 
dit lokaal zichtbare fenomeen, dat vele facetten 
heeft, deels gepaard gaat met mensensmokkel 
en -handel. Het gewestelijk grondgebied telt bijna 
5.000 personen die zich prostitueren, waarvan 
twee derde in de privésector. Het overige derde is 
actief in de homoseksuele mannelijke prostitutie. 
Er werden in 2013 zeven locaties voor openbare 
prostitutie en 258 gevallen van seksuele uitbuiting 
verbonden aan mensensmokkel vastgesteld.

De analytische relevantie van de ideologie op het 
vlak van prostitutie, samengevat in het drieluik 
reglementarisme-abolitionisme-prohibitionisme, 
wordt deels gevrijwaard, maar is in feite vermengd 
met een pragmatisme dat omschreven zou 
kunnen worden als het reglementarisme om tot 
abolitionisme te komen.

De overlast die gepaard gaat met prostitutie in de 
wijken leidt vooral tot problemen op het vlak  
van mobiliteit, leefmilieu, stedenbouw en sociale 
verbondenheid, omdat prostitutie een zeker 
onveiligheidsgevoel met zich meebrengt en in 
wezen moeilijk te verzoenen is met andere 
stadsfuncties. 

Sinds het begin van dit decennium hebben de 
gemeenten nieuwe maatregelen getroffen, denken 
we bijvoorbeeld aan de nieuwe politiereglementen 
en de lokale omkaderingsplannen voor prostitutie 
in Schaarbeek, Sint-Joost en Brussel-Stad. Die 
maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de 
prostitutie is verschoven, bovendien blijken er 
ook problemen van wettelijke aard te bestaan 
om de omkadering te verzekeren. De Belgische 
aanpak neigt eerder naar de criminalisering van 
prostitutie, verwijzend naar de legitimiteit ervan 
volgens het Strafwetboek en door de invloed 
van het Franse beleid ter zake. Het voorbeeld 
van het Eros Center in Wallonië of Villa Tinto in 
Vlaanderen, waarmee uitgepakt wordt als een 
oplossing voor een bepaalde vorm van prostitutie 
die echter, in dit stadium, als onaangepast 
wordt beschouwd voor de Brusselse situatie, is 
eveneens veelzeggend. Door het uitblijven van 
een allesomvattende benadering om prostitutie 
structureel aan te pakken, zijn de gemeenten 
verplicht om een pragmatisch beheer op korte 
termijn te hanteren, binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden.

De aanbevelingen betreffen de uitbouw van een 
gedeelde beleidsvisie tussen lokale overheden, 
overleg over de maatregelen die op lokaal 
niveau genomen worden en de noodzaak om 
mensen die zich prostitueren, hun klanten en de 
buurt bewoners te horen, om de denkoefening 
diepgaander te kunnen voeren en doelgericht 
actie te ondernemen voor de structurele voor-
waarden die hen aangaan.
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4:  MUCHIELLI L., 2014, Sociologie de la délinquance – Brève histoire de la sociologie de la délinquance, éd. Armand Colin, Parijs, p. 196 (vertaalde passage).
5: MORIN E., Op. Cit., p 85.

De terugkerende gegevens werden aan een uiteenlopend 
ritme behandeld en in verschillende mate uitgediept.  
De zoektocht naar de beste balans in functie van  
onze beperkingen staat eventuele belangrijke wijzigingen 
voor de toekomst niet in de weg, net zomin als het in 
aanmerking nemen van andere terugkerende informatie, 
denken we bijvoorbeeld aan gegevens op het vlak  
van Justitie of civiele veiligheid. Terugkerende gegevens 
effenen met andere woorden het pad naar andere 
bronnen. Ze staan ook in wisselwerking met de thematische 
analyses. Het monitoren van die gegevens zal dus 
verzekerd worden volgens modaliteiten die eigen zijn aan 
de toekomstige noden, gelet op de nieuwe prioriteiten. 
Een Gewestelijke Veiligheidsmonitor zou een aanvulling 
kunnen zijn op die terugkerende gegevens, meer bepaald 
met een enquête omtrent slachtofferschap, of zelfs  
self-report delinquentie-enquêtes, en een meting van  
het onveiligheidsgevoel.

De vier thematische analyses kunnen perfect opgevolgd 
worden in de tijd, weliswaar ook volgens uiteenlopende 
ritmes. Sommige zouden even ter zijde gelegd kunnen 
worden, andere zouden dan weer het licht kunnen zien.

Tot slot heeft de kijk op de criminaliteit, samengevat in 
de inleiding, een inzicht verschaft in de paradigmatische 
retoriek over de maatschappijcrisis die eigen is aan de 
sociale wetenschappen en hoofdzakelijk geënt op het 
verval van de sociale controle als verklaring voor de 
opkomst van criminaliteit, maar ook op de complexe 
relatie tussen criminaliteit en maatschappelijke reactie  
via het benadrukken van sociale ongelijkheden en 
selectieve criminaliteit en van uitwassen van onze 
samenleving in periodes van economische tegenspoed. 
We hebben gezien dat die vragen bijvoorbeeld rijzen in 
de resultaten van de analyse rond jeugddelinquentie, 
waaruit blijkt dat de maatschappelijke reactie verschilt 
naargelang het sociaaleconomische niveau van de 
gemeente in kwestie. 

We hebben ook een onderscheid gemaakt tussen de 
zogeheten objectieve veiligheid (Politiële criminaliteits-
statistieken) en de subjectieve veiligheid (enquêtes rond 
het onveiligheidsgevoel), door aan te tonen hoe omzichtig 
er omgesprongen moet worden met die concepten, die 
hier wat bijkomende toelichting verdienen. De objectieve 
veiligheid die vervat zit in de criminaliteitsstatistieken 
blijkt duidelijk zijn grenzen te kennen. Om die gegevens 
correct te kunnen benutten, moeten vooraf de gebruikte 
categorieën verduidelijkt worden, om zo de zichtbaarheid 

van de geregistreerde criminaliteit te verhogen. Tezelfdertijd 
is het ook wenselijk een grote verscheidenheid tussen  
de behandelde fenomenen aan te houden en een 
genuanceerdere aanpak te hanteren dan de benadering 
die de illusie in stand houdt dat de cijfers een homogene 
realiteit beschrijven, beperkt tot een klassement van 
prioritaire feiten. Professor Laurent Muchielle stelt in 
criminaliteitsanalyses op basis van statistieken die 
“losgekoppeld zijn van de werkelijkheid” trouwens vast dat 
er een permanente verwarring heerst tussen “kwantiteit 
en kwaliteit, meting van de activiteitstromen en evaluatie 
van de impact die een actie genereert”4. Daar komt nog  
de gevaarlijke trend bij om de veelheid aan dimensies 
van het menselijk bestaan te reduceren tot een aantal 
variabelen of indicatoren, tot “statistieken die pretenderen 
alle aspecten van de menselijke conditie aan de berekening 
te onderwerpen”5. Naast die benadering kan het dark 
number enkel teruggedrongen worden via een analyse 
van het onveiligheidsgevoel, op basis van de beschikbare 
gegevens voor het Gewest. De recente gegevens wijzen 
op een eerder dalende trend, wat positief is gelet op  
de steeds sterkere gevoeligheid voor geweld en de 
mediatisering van banaliteiten. Naast de exogene factoren 
en de veranderlijkheid in de tijd van dat onveiligheids-
gevoel, is vooral gebleken dat door het uitblijven van  
een Veiligheidsmonitor er geen hulpmiddel meer bestaat 
om dat onveiligheidsgevoel betrouwbaar op grote schaal 
te meten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

We moeten de gebruikte informatie met enige 
voorzichtigheid benaderen en mogen niet vervallen in 
beweringen die niet tegensprekelijk onderbouwd zijn of 
niet getoetst aan de terreinanalyse. Toekomstige studies 
zullen het hoofd moeten bieden aan die methodologische 
vraagstukken omtrent de theoretische opbouw van een 
analyseonderwerp en kritische reflexiviteit. Hetzelfde 
geldt voor de technische registratie van gegevens en de 
organisatie ervan, op zich al belangrijke stappen in het 
onderzoek en de vormgeving van de geconstrueerde 
werkelijkheid. Problematiseren is dus onontbeerlijk 
wanneer de cijfers niet voor zich spreken. Het komt erop 
aan een maximaal inzicht te verschaffen, de kennis te 
beschrijven, te kaderen en te organiseren en te trachten 
eerst analytisch te scheiden en vervolgens te verbinden. 
Het is ook nuttig om de analyse toe te spitsen op het 
bepalen van de problemen die men ervaart, op basis van 
de realiteit op het terrein. De verdere samenwerking 
tussen het Observatorium en de actoren voor preventie 
en veiligheid, in het bijzonder de lokale, zal in die  
richting gaan.
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AABH Administratief arrondissement Brussel Hoofdstad

ADSEI Algemene directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie)

APR Algemeen Politiereglement

BBPP Brussels Buurt- en Preventieplan

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BISA Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

BIVV Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid

BOPV Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid

BPB Brussel Plaatselijke Besturen

ESS European Social Survey (Europese Sociale Enquête)

EU Europese Unie

FOD Federale Overheidsdienst

GAS Gemeentelijke administratieve sanctie(s)

GOB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

GPDO Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

ICCP Internationaal Centrum voor Criminaliteitspreventie

LGBT’s Lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders

LVD Lokale veiligheidsdiagnostiek

MH Mensenhandel

MIVB Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel

NICC Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

NMBS Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen

NPVB Nationaal politioneel veiligheidsbeeld 

NVP Nationaal Veiligheidsplan 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PCS Politiële criminaliteitsstatistieken

PPS Programma Preventie Schoolverzuim

SVPP Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 

TEC Waalse gewestelijke vervoersmaatschappij (handelsnaam)

ULB Université libre de Bruxelles

VUB Vrije Universiteit Brussel

ZVP Zonaal Veiligheidsplan 
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