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Voorwoord 
De opdracht van Brussel Preventie & Veiligheid bestaat erin 
een transversaal en multidisciplinair beleid inzake preventie 
en veiligheid te ontwikkelen en uit te voeren en de actoren 
op het niveau van het Brussels Gewest te coördineren. Deze 
omvangrijke en complexe opdracht, waar wij sinds juli 2021 tot 
onze vreugde samen onze schouders onder mogen zetten, 
moet kunnen worden verwezenlijkt met volledige kennis van 
de veiligheidssituatie op het grondgebied. 

Een op kennis gebaseerd beleid impliceert een regelmatige 
opvolging van de fenomenen, van de context waarin zij zich 
voordoen, alsook het verrichten van specifieke studies ter 
zake. In die zin is het van essentieel belang te beschikken 
over een centrum van onderzoek en expertise. Zo kan men 
analyseren om grondiger voorbereid te zijn, begrijpen om beter 
te voorkomen en inventariseren om gepaster te reageren. Met 
het oog daarop kan Brussel Preventie & Veiligheid sinds haar 
oprichting in 2015 steunen op de onderzoekwerkzaamheden 
van haar Observatorium. De bevindingen en aanbevelingen 
die het Observatorium via publicaties formuleert, worden 
immers meegenomen in strategische reflecties, met name 
door de focus te leggen op prioritaire aandachtspunten en 
acties. 

Opdat kennis nuttig zou zijn, moet ze worden gedeeld. De 
preventie- en veiligheidsketen bestaat uit een veelvoud 
van partners, met uiteenlopende rollen en taken, verenigd 
rond een referentiedocument, het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan. Samenwerking en communicatie zijn van 
cruciaal belang bij de uitvoering van de maatregelen die 
samen het plan vormen. De uitwisseling en verspreiding van 
informatie, gegevens en goede praktijken zijn de hoekstenen 
van een solide partnerschapsrelatie die kwaliteitsvol werk 
mogelijk maakt. 

Sinds het voorjaar van 2020 stelt de gezondheidscrisis als 
gevolg van COVID-19 de veiligheid van alle burgers op de 
proef, maar ook het vermogen van de overheidsdiensten om 
antwoorden te bieden, om de contouren van het samenleven 
opnieuw te bepalen en de gezondheid van het individu te 

beschermen. De pandemie stelde de wereld voor nieuwe 
gedragscodes, kaders en risico's, waardoor beperkingen 
moesten worden ingevoerd en nageleefd. Ze herinnerde 
ons eraan hoe belangrijk het is om op een gecoördineerde, 
geïnformeerde en weloverwogen manier te werk te gaan. 
Vandaag is het tijd om opnieuw vooruit te kijken, om verder 
te bouwen op de fundamenten van een veerkrachtige 
samenleving en de contouren daarvan te ontwikkelen. Daarbij 
moeten we evenwel ook rekening houden met de gevolgen 
op korte, middellange en lange termijn van deze omwenteling 
die op ons af is gekomen en die vandaag nog steeds onze 
werkelijkheid bepaalt. Tal van aspecten van het dagelijkse 
leven hebben er gevolgen van ondervonden, waaronder zeker 
ook de vormen van criminaliteit. 

Dit verslag weerspiegelt deze veranderingen op gewestelijk 
vlak. Het verslag, dat gebaseerd is op talrijke bronnen en tot 
stand is gekomen dankzij de bijdrage van heel wat partners, 
biedt een totaalbeeld van de veiligheid en van de schendingen 
van die veiligheid, waarbij indicatoren worden voorgesteld om 
de fenomenen op kwantitatief, relatief en evolutief niveau op 
te volgen. In het verslag gaat bovendien bijzondere aandacht 
uit naar bepaalde markante feiten, die uitvoeriger worden 
behandeld, en wordt het verband gelegd met de Brusselse 
context. Het is bedoeld als instrument voor onze autoriteiten, 
onze partners en het grote publiek. Het is dankzij dit inzicht 
in de bronnen van onveiligheid en criminele feiten, hun 
werking, evolutie en lokalisering dat we samen de preventie- 
en veiligheidsmaatregelen zullen kunnen bijsturen, en zo de 
gemeenschappelijke doelstelling 'Voor een veilig Brussel' 
kunnen nastreven.

Sophie LAVAUX
Directrice-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid,  

hoge ambtenaar a.i.

Yves BASTAERTS
Adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & 

Veiligheid
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Vooraf
Veiligheid is een essentieel begrip voor elke burger, dat 
verband houdt met verschillende levensdomeinen en het 
dagelijkse leven (werk, gezondheid, financiën, eigendom, 
lichaam). Om veiligheid te karakteriseren, moeten we de 
bronnen van onveiligheid analyseren, de problemen in 
kaart brengen en de prioritaire uitdagingen identificeren, 
zodat we passende antwoorden zo goed mogelijk kunnen 
voorbereiden. Dit geldt voor alle veiligheidsbedreigingen, of 
ze nu van criminele of natuurlijke aard zijn. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest maken deze analysewerkzaamheden 
deel uit van de opdrachten van Brussel Preventie & Veiligheid 
via haar Observatorium. Naast specifieke publicaties die op 
bepaalde fenomenen zijn toegespitst (Cahiers en Focus), 
publiceert het Observatorium elk jaar een transversaal 
samenvattend document waarin een gewestelijk beeld van 
de criminaliteit wordt geschetst. Dit jaar innoveert het verslag 
door, naast een totaalbeeld, voor het eerst een aanpak voor 
te stellen die gebaseerd is op de negen thema's van het 
gewestelijk strategisch plan, het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (GVPP) 2021-2024. Deze vernieuwde aanpak 
wordt tegelijk met een nog lopende denkoefening over de 
indicatoren (welke gegevens moeten worden gebruikt om een 
verfijnd beeld van de veiligheid te schetsen?) gelanceerd. Ze 
zal verder worden verrijkt door de uitwisselingen met onze 
partners – in het bijzonder over aangelegenheden in verband 
met crisisbeheersing en veerkracht, waarvan hier een eerste 
aanzet is opgenomen. 

Dit nieuwe ontwerp van het Verslag 2020 beoogt een betere 
leesbaarheid. Het kan op verschillende niveaus worden 
gelezen, al naargelang van de behoefte: een snelle lezing 
via gemarkeerde kernboodschappen, een totaalbeeld via 
vereenvoudigde en terugkerende illustraties, maar ook een 
genuanceerde interpretatie dankzij verklarende tekstuele 
aanvullingen en door middel van kaderteksten om een meer 
specifiek inzicht te krijgen in bepaalde fenomenen. Het doel 
van dit verslag is de publieke kennis te verrijken door informatie 
eenvoudiger en op ruimere schaal te delen, zonder daarbij 
de noodzakelijke contextualisering uit het oog te verliezen. 
Het resultaat is een evenwicht tussen toegankelijkheid en 
techniciteit; tussen streven naar synthese en streven naar 
volledigheid; tussen precisie en veralgemening. 

Ieders veiligheid verhogen door coördinerend te handelen 
met alle actoren, is een complexe onderneming die wordt 
ondersteund door de ontwikkeling van de beeldvorming. 
Niet alleen door de situatie te objectiveren, maar ook door 
aandachtspunten aan te wijzen om richting te geven aan de 
uit te voeren maatregelen. Bij de opbouw van een dergelijke 
toegepaste wetenschappelijke analyse wordt uiteraard 
rekening gehouden met het wetgevende kader en met de 
restricties inzake beheer en uitwisseling van gegevens. 
Onze transversale en multisourcebenadering impliceert de 
precieuze medewerking van de actoren in de preventie- en 
veiligheidsketen: zij produceren, valideren en verstrekken 
gegevens en lezen onze eerste versies na. Deze informatie, 
waartoe de toegang onontbeerlijk is, wordt op nuttige wijze 
aangevuld met de ervaringen van de burgers, die worden 
geraadpleegd via de jaarlijkse Gewestelijke veiligheidsenquête 
van BPV. Dit verslag is dus, net als al onze studies, een 
harmonieus geheel van cijfers en elementen uit verschillende 
bronnen. 

De opstelling van het jaarverslag is telkens weer een uitdaging: 
het verzamelen van de gegevens van de partners na de 
validatie ervan, ze verwerken, samenvatten en gebruiken om 
een analyse op gewestelijk niveau te maken, en dat binnen 
een zeer beperkt tijdsbestek om het tijdsverloop tussen het 
jaar in kwestie en het jaar van publicatie zo kort mogelijk te 
houden. Voor deze editie, met het structurele herontwerp, was 
de uitdaging nog groter. Ik ben dan ook bijzonder verheugd u 
het resultaat te kunnen voorleggen. Ik nodig u nu ook graag 
uit om de volgende bladzijden door te nemen en ik grijp deze 
gelegenheid aan om alle collega's te bedanken die aan dit 
verslag hebben meegewerkt – in het bijzonder de analisten 
van het Observatorium die er de auteurs van zijn –, alsook al 
onze partners, zonder wie dit verslag er nooit was gekomen. Ik 
wens u een boeiende leeservaring toe.

 Christine ROUFFIN
 Directrice van het Observatorium



1110

Inleiding

1 BOPV, Verslag 2015, Brussel, 2015. Beschikbaar op https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2020-03/OBPS_NL_150724_LR_0.pdf.
2 Na een eerste GVPP 2017-2020 is nu het tweede plan van kracht: Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024, Brussel: Brussel Preventie & Veiligheid, 2021. Beschikbaar 

op https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-03/1507-BPS%20-%20PGSP-NL-AS.pdf.
3 GVPP 2021-2024 (Op. cit.).
4 Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, Methodologische gids van het Observatorium. Analyse en beeld van de fenomenen. Brussel: Brussel Preventie & Veilig-

heid, 2020. 

"Voor een veilig Brussel": dat is de doelstelling die Brussel 
Preventie & Veiligheid met haar inzet wil bereiken voor alle 
burgers. In een kosmopolitisch en multicultureel gewest, een 
trekpleister voor economie, toerisme, cultuur en festiviteiten 
en zetel van de Europese instellingen, heeft veiligheid tal van 
dimensies. Ze hangt ook nauw samen met de subjectiviteit 
van de individuen: afhankelijk van de eigen ervaringen en 
denkbeelden voelen sommigen zich onveilig, terwijl anderen 
geen angst ervaren. Hoe en met welke gegevens kan de 
veiligheid op gewestelijk niveau worden gekarakteriseerd? 
Deze vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek door het 
Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV), 
dat zich tot doel stelt de kennis van de Brusselse criminaliteit 
te verbeteren om zo het gewestelijke en lokale beleid inzake 
preventie en veiligheid aan te passen en bij te sturen. Voor de 
bestudering van criminaliteit in de breedste zin van het woord 
en in al haar complexiteit moet een beroep worden gedaan op 
een veelheid van bronnen. Dit is de aanpak die in dit Verslag 
2020 wordt voorgesteld, net als in alle andere publicaties van 
het Observatorium. 

Van bij zijn oprichting koesterde het Observatorium de 
ambitie om verschillende types inlichtingen (kwantitatieve 
en kwalitatieve) over de criminele fenomenen te benutten 
en te analyseren om zo een beeld van de gewestelijke 
veiligheid op te bouwen. In 2015 werd een eerste Verslag1 
gepubliceerd, met daarin de resultaten van jarenlang 
onderzoek naar het begrip 'criminaliteit' zelf, naar de 
specifieke kenmerken van de Brusselse context en naar de 
bestaande openbare veiligheidsmaatregelen. Dat Verslag 
heeft meteen ook de basis gelegd voor het werk dat daarna 
werd ontwikkeld, door de beschikbare gegevens over het 
onveiligheidsgevoel en de politiestatistieken te presenteren 
en door verscheidene thematische analyses voor te stellen: 
verkeersveiligheid, gemeentelijke administratieve sancties, 
geregistreerde jeugddelinquentie, veiligheid in het openbaar 
vervoer en prostitutie. Sinds zijn integratie in Brussel 
Preventie & Veiligheid in 2017 heeft het Observatorium 
zijn teams uitgebreid en zijn werkzaamheden verankerd 
in de thematieken die onder het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan (GVPP)2 vallen. De publicaties zijn ook diverser 
geworden en er werden verschillende collecties gecreëerd – 
de Cahiers en de Focussen – met de bedoeling de toegang tot 

de kennis te vergemakkelijken voor de overheid, de partners 
en gespecialiseerde actoren, maar ook voor het grote publiek. 

In dit streven naar een grotere toegankelijkheid werd in 
2020 een denkoefening over de jaarverslagen opgestart. 
Die heeft in 2021 geleid tot dit Verslag volgens de 'nieuwe 
formule'. In dit document willen we nog steeds de kerncijfers 
en de belangrijke tendensen op het gebied van veiligheid 
presenteren in een transversale aanpak met meerdere 
bronnen, maar onze aanpak is nu meer visueel. Bovendien is 
de structuur herzien en bestaat het verslag nu uit drie delen. 
In het eerste deel wordt het Brusselse Gewest voorgesteld 
met zijn typische kenmerken, zodat de veiligheidskwesties 
die erna worden behandeld in een context kunnen worden 
geplaatst. In het tweede deel wordt een algemeen beeld 
gegeven van de veiligheid op gewestelijk niveau, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare cijfers inzake het 
veiligheidsgevoel en het slachtofferschap (via de Gewestelijke
veiligheidsenquête), de politionele, gerechtelijke en 
administratieve statistieken. Tot slot worden de gegevens 
meer specifiek besproken volgens de thematieken die 
in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-20243 
zijn vastgesteld, in een derde deel dat uit 9 onderdelen 
bestaat. Het is de bedoeling dat dit schema elk jaar wordt 
nagevolgd om de overheid, de partners en het grote publiek 
in één samenvattend document een overkoepelende visie te 
geven op de veiligheidsuitdagingen van het Gewest. Op de 
volgende pagina's zijn ook enkele nuttige methodologische 
opmerkingen opgenomen om de lezer wegwijs te maken. 
Die komen ook uitvoerig aan bod in de Methodologische gids 
van het Observatorium voor de analyse en het beeld van de 
fenomenen4, waarin de nodige voorzorgsmaatregelen voor 
de interpretatie van de criminaliteitscijfers zijn opgenomen, 
evenals de methodologische principes die dienen als leidraad 
voor de werkzaamheden van het Observatorium. 

Het hier voorgestelde beeld van de veiligheid zal worden 
aangevuld met studies die in onze andere collecties worden 
gepubliceerd: de Cahiers van het Observatorium, gewijd aan 
grondige analyses van bepaalde kwesties, en de Focussen, 
kortere documenten waarin onderzoek wordt gepresenteerd 
dat beperkter is in tijd en ruimte of dat verband houdt met de 
actualiteit. 
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Methodologische benadering
De visie en de werkgebieden van het Observatorium worden 
toegelicht in de Methodologische gids voor de analyse 
en het beeld van de fenomenen5. De kernbegrippen, 
gegevensbronnen en analytische krachtlijnen die hier in 
beknopte vorm worden gepresenteerd, worden daar nader 
toegelicht, net als de voorzorgsmaatregelen die moeten 

worden genomen voor een correcte interpretatie van de 
gebruikte en voorgestelde gegevens. Wij verwijzen de lezer 
dan ook naar dit document voor nadere informatie. Merk op 
dat de Federale Politie ook methodologische specificaties in 
verband met de politiestatistieken heeft gepubliceerd6.

Enkele kernbegrippen

FIG. 1, Kernbegrippen op het vlak van 
veiligheid/criminaliteit – BPV/BOPV.

Veiligheid 
Ruim begrip dat 

verwijst naar het feit/
gevoel niet te zijn 

blootgesteld aan een 
gevaar of een risico. 

Criminaliteit 
Sociale constructie die 

verwijst naar handelingen 
die op een bepaald moment 

de wetten van een 
samenleving overtreden. 

Relatief en evolutief. 

Objectieve 
criminaliteit
Daadwerkelijke 

blootstelling aan 
criminaliteit via 

verschillende feiten die 
tot slachtofferschap 

hebben geleid. 

Onveilig-
heidsgevoel 

Subjectief. Niet nood-
zakelijkerwijs gelinkt aan de 
criminaliteit in de wettelijke 

betekenis. Inachtneming van 
de leefomgeving, de indi-

viduele beleving, het 
samen-leven. 

Breng-
criminaliteit

Feiten die zijn gere-
gistreerd naar aanleiding 
van een klacht van het 

slachtoffer  
(bv. na een diefstal of 

geweldpleging). 

Haal-
criminaliteit

Feiten die zijn vastgesteld 
in het kader van de 

politieactiviteit, geleid door 
de prioriteiten van het 
strafrechtelijk beleid  
(bv. drugsdelicten). 

Reële 
criminaliteit

Alle gepleegde strafbare 
feiten, ook niet-aangegeven 
feiten of feiten die niet door 
de politie zijn vastgesteld. 
Belang van de enquêtes. 

Geregistreerde 
criminaliteit 

Politionele, gerechtelijke, 
ad ministratieve statistieken. 

Veronderstelt controles of 
klachten. Groot 'dark number' 

(niet geregistreerde 
gepleegde feiten). 

Gewestelijke 
veiligheidsenquête 

Administratieve 
statistieken 

5 Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, Methodologische gids … (Op. cit.).
6 Federale politie, Methodologische nota. Politiële criminaliteitsstatistieken, z.d.,  

Beschikbaar op http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/methodologie/methodologische_nota_PCS_algemeen.pdf.

Gebruikte gegevensbronnen
FIG. 2, Gegevensbronnen van het Observatorium – BPV/BOPV.

Politionele  
statistieken 

De bronnen ervan zijn de  
Directie van de politionele 

informatie en de ICT-middelen 
(DRI) van de Federale Politie voor 
de algem ene statistieken en de 

Coördinatie- en Steundirectie van 
de Federale Politie voor Brussel 
(CSD) voor de statistieken per 
wijk. De gebruikte cijfers van 
de DRI werden afgesloten op 

23.04.2021 (behoudens 
andersluidende vermelding). 

De ermee verband houdende 
gegevens worden aan het 

Observatorium bezorgd door 
de negentien gemeenten, 

Leefmilieu Brussel en  
Net Brussel. 

Gerechtelijke  
statistieken 

 De gegevens worden  
online gepubliceerd door het 
Openbaar Ministerie. Nadere 

gegevens over het BHG 
worden rechtstreeks aan het 
Observatorium verstrekt door 
de statistisch analisten van 

het Openbaar Ministerie. 

De Gewestelijke 
veiligheidsenquête (GVE) 

2020, waarvan de resultaten 
hier worden benut, bundelt 
de antwoorden van 2488 

inwoners, 611 pendelaars en 
460 toeristen.

Andere  
gegevensbronnen

Andere gegevensbronnen 
worden van tijd tot 

tijd gemobiliseerd in 
overeenstemming met de 

thematieken van dit verslag 
en zullen daar worden 
vermeld en opgesomd. 

Terugkerende onderzoekslijnen voor de 
presentatie van de gegevens
FIG. 3, Terugkerende onderzoekslijnen – BPV/BOPV 

Kwantitatief criterium 

Absolute cijfers voor het bestudeerde jaar 
(in casu 2020).  

Relatief criterium

Gewicht van de Brusselse criminaliteit in 
verhouding tot de Belgische.  

Aangezien de Brusselse bevolking 10,6% van de 
Belgische bevolking vertegenwoordigt, zal een 
crimineel feit als oververtegenwoordigd worden 
beschouwd als zijn aandeel in het totale aantal 
geregistreerde feiten in België groter is dan dit 
percentage. 

Evolutief criterium

 › Variatie 'op korte termijn', jaarlijks (hier 2019-2020) 
 › Variatie 'op lange termijn' (hier 2015-2020)

2015 werd gekozen als vast vertrekpunt om de lange-
termijnvariaties te meten. Zo kunnen we de fenomenen 
bekijken met een afstand van vijf jaar en zijn er, wat de 
gerechtelijke statistieken betreft, gegevens voorhanden 
voor het BHG (voorheen hadden die betrekking op het 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde). Als gevolg van 
de zesde staatshervorming van 2014 valt 2015 bovendien 
samen met de regionalisering van meerdere bevoegdheden, 
waaronder de coördinatie van het preventie- en 
veiligheidsbeleid, die heeft geleid tot de oprichting van BPV. 
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is een gefedereerde entiteit die uniek is in haar soort 
in België, niet alleen op politiek vlak (tweetalig gewest, bevoegd voor de coördinatie van het 
veiligheids- en preventiebeleid), maar ook op demografisch en socio-economisch vlak. Deze 
specifieke kenmerken beïnvloeden het dagelijkse leven van de burgers bij hun interacties, 
activiteiten, verplaatsingen en hun veiligheid.

Eerst worden hier kerncijfers in verband met de demografie en de socio-economische 
Brusselse context voorgesteld, daarna wordt belicht hoe het Gewest in verschillende opzichten 
een belangrijke aantrekkingspool vormt. Tot slot staan we stil bij een aantal aspecten van de 
mobiliteit in het Brusselse Gewest. Daarvoor gebruiken we gegevens van Statbel, het BISA en 
andere organisaties die aan het eind van dit deel worden vermeld. De referentiejaren kunnen 
variëren naargelang van de beschikbaarheid van de gegevens en de bronnen. Gegevens voor 
2020 zijn op dit moment immers niet altijd beschikbaar op het moment van het schrijven van 
dit verslag.

Op basis van dit portret van het Brusselse Gewest beogen we in dit verslag de essentiële 
uitdagingen voor de burgers en hun veiligheid in kaart te brengen.

Dichtbevolkt

Activiteiten

Dualiteit
Jeugd

Eenspersoonshuishoudens

Aantrekkingskracht Kosmopolitisme

Verplaatsingen
Zachte mobiliteit

CONTEXTUELE ELEMENTEN
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1 Demografische context

Een hoge bevolkingsgraad…

1.218.255 
inwoners op 1 januari 2020 [2]

597.70651% vrouwen 

35,3% inwoners van andere nationaliteit  
(429.557 personen)

 › Vlaanderen: 9%
 › Wallonië: 10%

Dit aandeel neemt al 15 jaar gestaag toe. 

 › Twee derde is afkomstig uit de EU-28 (buiten België)
 › nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Bovenaan: Fransen (65.656), 
gevolgd door Roemenen (44.129), Marokkanen (34.597) en Italianen 
(34.422) [1]

620.549

10,6% van de Belgische bevolking 
woont in het BHG

die nog  
toeneemt…

Sneller dan de Belgische bevolking
+3,7% ten opzichte van 2015 (België +2,5%) en zelfs 

+12% ten opzichte van 2010 (België +6%) [2]

Ondanks de gezondheidscrisis: +0,1%+0,1% 
tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 [2]

Ondanks 10.984 geregistreerde overlijdens in het BHG in 2020, 
voornamelijk in april en november (+23% ten opzichte van 
het gemiddelde van 2017-2019) [4], is het natuurlijk saldo in 
Brussel positief gebleven met meer geboorten dan overlijdens 
in 2020 (+4.863) (in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië).

en die zich vernieuwt
 

 

In 2019 woont  
 1 op de 4  
Brusselaars 
(26%) minder dan 5 jaar  
in het Gewest [3]

Bron: BISA (Wijkmonitoring) / Statbel  
(Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

De nieuwe inwoners zijn 
het sterkst vertegen-
woordigd in de wijken 
van het centrum. Het 
gaat vooral om jonge 
kinderen en dertigers [7].

Een jonge bevolking…
 
Oververtegenwoordiging van jonge kinderen (< 9 jaar)  
en jongvolwassenen (25-39 jaar) 
en ondervertegenwoordiging van 55-plussers in vergelijking met de Belgische bevolking [2]

Gemiddelde leeftijd: 

37,6 jaar  
in 2020 
 ›  Vlaanderen: 42,9
 › Wallonië: 41,6 [1]

Er zijn echter tekenen van een ombuiging [1] met een lichte stijging van de 
gemiddelde leeftijd (na het in 2016 bereikte minimum van 37,35 jaar). De 
prognoses voor 2070 [6] voorzien in een sterke toename van de bevolking van 
65 jaar en ouder in het BHG (+60%, met zelfs +113% voor de 85-plussers in 
vergelijking met 2020).

FIG. 4, Bevolkingsdichtheid 2020 (inw./km2)– BPV/BOPV.

WIJKEN MET 
< 20 INWONERS

< 5.000

5.000 - 8.000

8.000 - 14.000

14.000 - 18.000

> 18.000

en een hoge dichtheidsgraad kent… [3]

 7.500 inw./km²  
op een grondgebied van 162 km²

 

Een bevolkingsdichtheid die 20 
keer hoger ligt dan het Belgische 
gemiddelde (372 inw./km²)
 
Er zijn significante verschillen tussen de wijken: de dichtheid is 
het hoogst in de eerste gordel, maar tussen 2015 en 2020 merken 
we een geringe of zelfs negatieve bevolkingsgroei in deze reeds 
dichtbevolkte wijken, terwijl er een sterke demografische groei is 
in bijna alle wijken van de tweede gordel [4].

De dichtstbevolkte wijken tellen ook de minste groene ruimten, 
een belangrijke factor voor de levenskwaliteit van de burgers. 
Het gewestelijk grondgebied is dan wel voor 54% bedekt met 
vegetatie, maar deze bedekking is ongelijkmatig verdeeld en 
daalt in het stadscentrum vaak onder 10% [5].

die vaak alleenwonend is
 555.967 

 
private huishoudens 
op 1 januari2020 [2] waaronder:

46% alleenstaanden
tegenover 35% in België

12% eenoudergezinnen
tegenover 10% in België

Gemiddelde grootte  
van de huishoudens: [1]

2,17 personen in het BHG  
tegenover 2,28 in België
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2 Socio-economische context

Een rijk Gewest …
Een bijzonder hoog bruto  
binnenlands product (bbp)  
per hoofd van de bevolking:  

€ 71.412 in 2019 [1]

 

 › Vlaanderen: € 42.249
 › Wallonië: € 30.236 

In 2018 en 2019 stond het BHG op de 
vierde plaats van de Europese regio's 
wat het bbp per hoofd van de bevolking 
betreft [8]. 

op papier

Een te herzien bbp/inwoner 

Veel Vlamingen en Walen werken in het BHG (zie hieronder): zij dragen bij tot het bbp van het BHG, maar trekken met hun 
inkomsten naar hun woonplaats. Het bbp dat wordt gegenereerd door de inwoners van het BHG, ligt dus veel lager dan het bbp 
dat binnen de grenzen van Brussel wordt gegenereerd (voor 2021 wordt het bbp tot 40% lager geraamd) [9]. 

Een moeilijke situatie op het 
vlak van werkgelegenheid en 
inkomsten

Een gering mediaan inkomen in de belastingaangiften 
van de Brusselaars: € 19.723 in 2018 [1]

 ›  Vlaanderen: € 26.518
 › Wallonië: € 23.225

Een werkloosheidsgraad van 12,4% bij de actieve 
beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar in 2020 [2]

 ›  Vlaanderen: 3,5%
 › Wallonië: 7,4%

1 op de 5 volwassenen (18-64 jaar) leeft van een 
bijstandsuitkering of een vervangingsinkomen [10] 

1 op de 3 Brusselaars loopt in 2019 het risico op  
armoede of sociale uitsluiting (Europese armoede-
indicator AROPE) [11]

 ›  Vlaanderen: 1 op 10
 › Wallonië: 1 op 4

Moeilijkheden die vooral 
kinderen en jongeren  
treffen
 
4 op de 10 Brusselse kinderen leven in een gezin waar er 
een risico op armoede is (gezinsinkomen lager dan 60% 
van het nationale mediane inkomen).

 ›  Vlaanderen: 12%
 › Wallonië: 26% [12].

Bijna 1 op de 5 kinderen (18%) werd in 2018 in het  
BHG geboren in een huishouden zonder inkomen uit 
arbeid [10].

12% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft in 2019 
de school voortijdig verlaten met hooguit een diploma 
lager secundair onderwijs en volgt geen enkele opleiding 
meer [10].

3% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar ontvangt een 
werkloosheidsuitkering en bijna 12,9% krijgt een leefloon 
of een gelijkwaardige uitkering [13].

Verschillen per wijk [3]

Het BHG vertoont een socio-economische dualiteit, waarbij de wijken van het kanaalgebied (laag inkomen, hoge werkloosheid 
enz.) en de meer bevoorrechte wijken van het zuidoosten tegenover elkaar staan.

€ 15.104 in de Marollenwijk 

€ 30.879 in de wijk Diesdelle 

FIG. 5, Mediaan belastbaar inkomen 
der aangiften van 2018 (€) – BPV/BOPV.

FIG. 6, Aandeel werkzoekenden binnen de bevolkingsgroep 
18- tot 64-jarigen in 2019 (%) – BPV/BOPV.

NIET BESCHIKBAAR
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> 25.000

NIET BESCHIKBAAR 

< 7

7 - 10

10 - 12

12 - 14

> 14

 17,9% in historisch Molenbeek
 

3,2% in de Europese wijk
 

Bron: BISA (Wijkmonitoring) / Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium)

De gezondheidscrisis heeft geleid tot een versterking van de ongelijkheden en een toename van de economische, sociale en 
onderwijsproblemen van tal van Brusselaars. Zie de Sociale barometer 2020 voor meer details [10]. 

 › 34% van de Brusselaars maakte in mei 2020 melding van inkomensverlies
 › Toename van het aantal aanvragen bij de OCMW's (+8,7% van leefloners in het BHG tussen januari en november 2020)
 › Toename van aanvragen om voedselhulp
 › Groeiende ongelijkheden op de arbeidsmarkt, vooral tussen vrouwen en mannen [14]

 › Toenemende moeilijkheden en ongelijkheden in het onderwijs
 › 74% van de Brusselaars meldde slaapproblemen, 21% depressieve stoornissen en 19%angststoornissen in de 
gezondheidsenquête inzake COVID-19 van juni 2020

 › Lockdowns die nog lastiger zijn in de arme dichtbevolkte wijken
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3 Aantrekkingskracht

Grote steden zijn over het algemeen centra van economische groei en bieden veel mogelijkheden voor ontspanning (cultuur 
en sport), studie, toerisme, werkgelegenheid en innovatie. Dit is nog meer het geval in de hoofdsteden, die de zetel zijn van de 
politieke instellingen, maar ook van een groot deel van de economische activiteit van het land. Voeg daarbij de verschillende 
Europese en internationale instellingen die er hun zetel hebben, en dan blijkt het Brussels Gewest een belangrijke metropool op 
wereldniveau en een belangrijke trekpleister op politiek, economisch, toeristisch en academisch vlak.

Belgische instellingen/besturen 
(federaal, gewestelijk, lokaal, communautair)

38 EU-organisaties

65 intergouvernementele organisaties  
(NATO, Verenigde Naties …) [16]

Europese topontmoetingen  
(5 bijeenkomsten van de Europese Raad in 
2020, plus 8 per videoconferentie [17])

110.825 ondernemingen [1]

Waarvan bijna 

20.000 handelszaken 
7.000 restaurants

122 musea [18] 

Haven van Brussel

69(pre)metrostation [1]

700 km MIVB-lijnen, 61 lijnen van De Lijn  
en 9 TEC-lijnen in 2020

5 universiteiten 

25 instellingen  
voor hoger onderwijs [15]

Duizenden evenementen 
op het vlak van recreatie, sport, 
festiviteiten per jaar 

Bijna 200  
ambassades en consulaten

+ 1.000  
protestevenementen per jaar 
(bijeenkomsten, demonstraties … 
waar uiting wordt gegeven aan een 
standpunt/eis)

+ 1.000  
internationale congressen/ 
conferenties per jaar

35 treinstations [19]

De werkelijk aanwezige bevolking in het BHG is naar schatting  
20-25% groter dan de bevolking die er woont (behalve tijdens de gezondheidscrisis).. 

Als nationale en internationale trekpleister trekt het BHG grote stromen pendelaars, toeristen, studenten en schoolkinderen aan. 
Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, maar ook voor de mobiliteit en het beheer van de openbare ruimte, waar veel grootschalige 
evenementen plaatsvinden.

Ongeveer

375.300 
pendelaars komen  
werken in het BHG 

237.700 Vlamingen en 137.600 Walen

Zij zijn even talrijk als het aantal Brusselaars dat in het BHG werkt (374.000).

Andersom werken 82.300 Brusselaars buiten het BHG (56.700 in Vlaanderen 
en 25.600 in Wallonië).
(Cijfers voor 2019 [20])

34.924
leerlingen komen naar 

school in het BHG, 
zonder er te wonen

 

Dit cijfer neemt toe. De meeste van deze leerlingen komen uit Vlaams-
Brabant (29.268).
Van de Brusselse scholieren gaan er 223.288 naar school in het BHG, terwijl 
8.726 naar scholen buiten het BHG gaan. 
(Schooljaar 2019-2020 – [1])

Daarbij komen nog tienduizenden studenten in het hoger onderwijs.

Meer dan 

4 miljoen
toeristische aankomsten 

Dit cijfer weerspiegelt een bloeiend en groeiend recreatief en zakelijk 
toerisme vóór de gezondheidscrisis. In 2019 telde men in het BHG [18]: 

 › 4.116.724 aankomsten (53% zakelijk toerisme en 47% vrijetijdstoerisme)
 › 7.802.832 overnachtingen.

In 2020 heeft de gezondheidscrisis de situatie grondig veranderd, want vanaf maart volgden de beperkingen op het vlak van 
verplaatsingen (beroepsmatig of toeristisch) elkaar in snel tempo op, zowel in België als in het buitenland. De veralgemening 
van het telewerk, de sluiting van de scholen, de stopzetting van de sportieve en culturele activiteiten … oefenden een sterke 
invloed uit op de cijfers op het vlak van mobiliteit (zie infra), toerisme en cultuur, maar ook op economisch vlak. Op het 
gebied van toerisme bijvoorbeeld wijzen de cijfers van visit.brussels [16] op een aanzienlijke daling van de toeristenaantallen 
in 2020 ten opzichte van 2019.

1,63 miljoen bezoekers aan de 
Brusselse attracties en musea
(-68% ten opzichte van 2019)

Bezettingsgraad van de accommodaties:

36,3% (-50% ten opzichte van 2019, 
met 76,5%)

1,88  
miljoen overnachtingen 
(-76% ten opzichte van 2019) 

1,04  
miljoen aankomsten 
(-74% ten opzichte van 2019) 

Niettemin hebben tussen juli en december, volgens de mobiele gegevens die Proximus aan visit.brussels heeft verstrekt [16], 
naar schatting bijna 13 miljoen mensen het BHG bezocht: 2 miljoen uit de Brusselse rand, 7 miljoen uit de rest van België 
en 4 miljoen internationale bezoekers.
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FIG. 8, Evolutie van het aantal trajecten op het MIVB-net  
(in miljoen trajecten) –BPV/BOPV. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

37 70
401

418
434

244

03 03

AUTO

ANDERE

TREIN

METRO/TRAM/BUS

FIETS

TE VOET

Mobiliteit4

Bron: MONITOR 2019 [21]

FIG. 7, Modaal aandeel van de verplaatsingen per woongewest – BPV/BOPV.
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Naar een zachte mobiliteit

De door Brusselaars gebruikte vervoerswijzen zijn gevarieerder dan in de andere gewesten, met een voorkeur voor de zachte 
mobiliteit (metro/tram/bus) en de actieve mobiliteit (wandelen en fietsen, ook al gebeurt dat nog vaker in Vlaanderen). 
Brusselaars gebruiken de auto voor minder dan 1 op de 2 verplaatsingen.

In 2020 hebben de opeenvolgende lockdowns, de maatregelen betreffende social distancing, de beperkingen 
qua verplaatsingen en de veralgemening van telewerk de verplaatsingsgewoonten van zowel de inwoners als de 
regelmatige pendelaars aanzienlijk beïnvloed (zie hierboven).

-44% trajecten op het MIVB-net 
in 2020 ten opzichte van 2019

Dalende congestiegraad van het 
autoverkeer:

-9%
In 2019 duurde het gemiddeld 23 minuten langer om een  
reis van een uur af te leggen. In 2020 duurt het nog maar  
17 langer.

ten opzichte  
van 2019 [22]

+64%
maar met aanzienlijke verschillen van maand tot maand, 
afhankelijk van de fase van de gezondheidscrisis [23]

fietsverplaatsingen in 2020  
ten opzichte van 2019 
[Brussel Mobiliteit]

-70% auto's in de Brusselse 
tunnels in het begin van  
de eerste lockdown

(verschil waargenomen in de autotellingen in de tunnels 
tussen 14.02.2020 en 25.03.2020)

Brussel Mobiliteit (berekeningen BPV/BOPV) 
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Conclusie: Brusselse uitdagingen 
en veiligheid 

In dit eerste deel zijn een aantal belangrijke uitdagingen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belicht. Ze zullen aan bod 
komen in de analyse van de kerncijfers inzake criminaliteit, 
die hierna wordt voorgesteld. Het BHG is een dichtbevolkt 
grondgebied met een bevolking die bovendien ook erg divers 
is wat betreft nationaliteiten, alsook socio-economische 
niveaus, werkgelegenheids-/werkloosheidsgraden, met 
een dualiteit die de welgestelde wijken, hoofdzakelijk in het 
zuidoosten van het Gewest, tegenover de meer verpauperde 
wijken van het kanaalgebied plaatst. De heterogeniteit van 
het grondgebied en van zijn inwoners, van wijk tot wijk, 
impliceert een benadering van de criminele fenomenen 
op een infragemeentelijk geografisch niveau: wanneer de 
gegevens het toelaten, zullen de fenomenen op wijkniveau in 
kaart worden gebracht.

In een dergelijke context zijn het delen en inrichten van 
de openbare ruimte, cohesie en sociale gelijkheid cruciale 
uitdagingen, in een tijd waarin vaak sprake is van spanningen 
tussen burgers en overheden (zie bv. de resolutie van het 
Brussels Parlement van 18 december 2020 hierover [24]). 
Dit is nog meer het geval met een bevolking die nog maar 
recentelijk in het Gewest is aangekomen en met veel 
eenpersoonshuishoudens. Deze beschouwingen zullen 
weerklank vinden in het deel dat gewijd is aan polarisering 
en radicalisering (T2), maar ook, wat de openbare ruimte 
betreft, in de analyse die gewijd is aan de inbreuken op de 
integriteit van personen. De thematiek over het leefmilieu en 
de overlast (T7) zal ook ingaan op de uitdagingen in verband 
met het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte en de 
groene ruimten, die van fundamenteel belang zijn voor een 
kwaliteitsvolle leefomgeving.

De uitdagingen in verband met de werkgelegenheid komen 
aan bod in de problematiek van de discriminatie in het 
Brussels Gewest, zoals we zullen zien in het kader van de 
analyse van de persoonsdelicten (T1). De problemen in 
verband met de jeugd (armoede, opleiding, werkgelegenheid, 
werkloosheid) zullen tot uiting komen in de analyse van de 
cijfers van het jeugdparket en in de thematieken gewijd aan 
persoonsdelicten en mensenhandel, aangezien minderjarigen 
een bijzonder kwetsbare slachtoffercategorie vormen. De hier 
gepresenteerde socio-economische indicatoren zijn ook een 
van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden 
bij de denkoefening over de veerkracht van een samenleving 
(T9). Dit gaat met andere woorden over haar vermogen om 
zich te organiseren en het hoofd te bieden aan potentiële 
risico's die kwetsbaarheid in de hand werken, zoals armoede, 
sociale ongelijkheid, enz.

In het thema verkeersveiligheid en mobiliteit (T6) staan 
we dan weer stil bij problemen in verband met de grote 
bezoekersaantallen aan het Brusselse grondgebied, de 
ontwikkeling van de zachte mobiliteit (fietsen en andere 
nieuwe verplaatsingsmiddelen) en de veiligheid van het 
openbaar vervoer, een vervoermiddel dat in het BHG op grote 
schaal wordt gebruikt.

Het grote aantal aanwezige mensen (veel meer dan de 
inwoners van het BHG) heeft een sterke invloed op de 
criminaliteitscijfers (misdaden per 1.000 inwoners). De meest 
bezochte wijken (door toeristen, pendelaars, studenten) zullen 
ongetwijfeld hoge criminaliteitscijfers hebben, aangezien het 
cijfer uitsluitend op het aantal inwoners is gebaseerd. Deze 
percentages moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 
worden gehanteerd, ook al verliest deze factor van 
'aanwezigen' in 2020 aan belang, met de gezondheidscrisis, 
telewerken, gebrek aan mogelijkheden voor uitstapjes en 
toerisme, en afstandsonderwijs. De aantrekkingskracht en de 
bijbehorende mensenstromen bieden immers 'kansen' voor 
criminelen [25].

Al deze elementen benadrukken de bijzondere kenmerken 
van het BHG en de verschillen met de andere gewesten van 
het land (bevolkingsdichtheid en -diversiteit, leeftijd van de 
bevolking, inkomen, werkgelegenheids-/werkloosheidsgraad, 
armoederisico, aantrekkingskracht  …). Wegens al deze 
verschillen is het niet pertinent om bij de analyse van de 
criminaliteit het BHG te vergelijken met Vlaanderen en 
Wallonië. Daarom kiezen we er in de rest van het verslag 
voor om het gewicht van de Brusselse criminaliteit in de 
totale Belgische criminaliteitscijfers weer te geven, om zo 
de meest voorkomende feiten te identificeren, liever dan de 
drie gewesten met elkaar te vergelijken. Ook hier is het van 
belang rekening te houden met het grote aantal aanwezige 
personen binnen het Brusselse Gewest bij de interpretatie 
van de cijfers inzake bepaalde feiten die in het BHG bijzonder 
oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met België in zijn 
geheel.

Tot slot stond het jaar 2020 in het teken van de 
coronapandemie, die gevolgen had op alle levensdomeinen, 
en dus ook op het vlak van veiligheid en criminaliteit. De 
ontwikkelingen op korte termijn (2019-2020) zijn dit jaar 
bijzonder interessant om te bestuderen, aangezien zij 
minstens gedeeltelijk de gevolgen van de gezondheidscrisis 
weerspiegelen. Zo blijkt bij verschillende gelegenheden dat de 
ontwikkelingen in 2019-2020 tegengesteld zijn aan de trend 
die sinds 2015 is waargenomen.
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

Nu de voornaamste specifieke kenmerken van het BHG in termen van grondgebied en bevolking 
in kaart zijn gebracht en de uitdagingen en de verbanden met het thema veiligheid zijn 
vastgesteld, is het tijd om tot de kern van de zaak over te gaan.

Uit de contextuele elementen is gebleken dat vergelijkingen tussen de Belgische gewesten 
moeilijk liggen op grond van het unieke karakter van het BHG. Dit geldt des te meer voor 
internationale vergelijkingen, gezien de verschillende contexten en het gebrek aan uniformiteit 
van de beschikbare gegevens, die zelden onderling vergelijkbaar zijn. De verschillende bestaande 
indexen – die betrekking hebben op de veiligheid in strikte zin of die de levenskwaliteit in ruimere 
zin evalueren –hebben hun beperkingen en moeten daarom kritisch worden benaderd. Zij tonen 
evenwel aan dat het BHG het vrij goed doet in vergelijking met de naburige Europese landen, 
maar wijzen ook op uitdagingen die gepaard gaan met de aandachtspunten die zijn vastgesteld 
bij onze eerdere contextuele benadering van het BHG.

Brussel, 26ste  
veiligste stad ter wereld

In 2021 staat het BHG op de 5e plaats in de wereld wat de persoonlijke veiligheid betreft, na 
Kopenhagen, Amsterdam, Frankfurt en Stockholm. Gemiddeld staat Brussel op de 26e plaats 
(van de 60) van de veiligste steden ter wereld volgens de wereldwijde ranglijst van de Safe Cities 
Index [1] –2 plaatsen gezakt in vergelijking met de SCI 2019 [2]. Brussel scoort immers minder goed 
op milieuveiligheid (36e plaats) en gezondheidsveiligheid (31e plaats) – een aspect dat door de 
coronapandemie onder de aandacht is gebracht en dat verder moet worden geïntegreerd in de 
denkoefening over de veerkracht van een samenleving.

De SDG-index – sustainable development goals –beoordeelt dan weer het bereiken van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn 
aangenomen [3], gebaseerd op indicatoren met betrekking tot welzijn, armoede, de kwaliteit 
van het onderwijs, gelijkheid, maar ook op economische en ecologische criteria … Deze index 
werd berekend op het niveau van de grote Europese steden in 2019 [4]: het BHG bevindt zich 
in de middenmoot, maar de veiligheid (DOD 16) blijft er een groot aandachtspunt, net als de 
actie tegen de klimaatverandering. Gendergelijkheid en het terugdringen van ongelijkheden zijn 
eveneens belangrijke uitdagingen, evenals armoedebestrijding en werkgelegenheid.

Welk beeld kunnen wij, naast deze internationale macroscopische benadering, op basis van 
de beschikbare gegevens schetsen van de veiligheid in het Gewest? In dit deel wordt een 
algemeen overzicht gegeven. We vertrekken van de perceptie van de burgers (Gewestelijke 
veiligheidsenquête), onderzoeken vervolgens de gegevens over de geregistreerde criminaliteit 
(politionele en administratieve statistieken) en het gevolg dat aan deze geregistreerde feiten 
is gegeven (gerechtelijke en administratieve statistieken). Dit wordt in het derde deel gevolgd 
door een thematische aanpak, waarin een specifieke benadering zal worden voorgesteld van de 
aandachtspunten die zijn opgenomen in het Gewestelijk Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
2021-2024 (GVPP) [5].

1

Gewestelijke veiligheidsenquête 

De blik van de burger

Om de beeldvorming rond criminaliteit en veiligheid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren, heeft BPV via 
haar Observatorium een cyclus van enquêtes rond veiligheid 
en slachtofferschap opgezet. Zo is tussen 10 juli en 9 oktober 
2020 de derde Gewestelijke veiligheidsenquête (GVE) (en de 
tweede gericht op natuurlijke personen, aangezien de vorige 
zich richtte op ondernemingen en zelfstandigen) gehouden 
onder de inwoners van het Brussels Gewest, de pendelaars 
die er werken en toeristen op doorreis. De burger werd dus 
ondervraagd over verschillende aspecten: de perceptie 

van de veiligheid en het ervaren onveiligheidsgevoel 
op het grondgebied van het Gewest, individuele 
angsten op het gebied van veiligheid, zelfgerapporteerd 
slachtofferschap met betrekking tot incidenten die zich in 
de afgelopen twaalf maanden hebben voorgedaan, alsook 
beschermingsmaatregelen en behoeften op het vlak van 
veiligheid voor het BHG. Hier worden enkele tendensen 
geschetst. De preciezere resultaten zijn het onderwerp 
van een specifieke publicatie in het Cahier nr. 4 van het 
Observatorium [6]. 

Buiten de periode van de gezondheidscrisis verklaren 3 op de 10 inwoners dat zij 
zich nooit of zelden onveilig voelen in het Gewest, binnen de eigen wijk is dat is meer 
dan 1 op de 2. 

FIG. 9, Het onveiligheidsgevoel in de eigen wijk per cluster van gemeenten – BPV/BOPV.

WIJK

BHG

Het gevoel van veiligheid van de inwoners in hun wijk is over 
het algemeen goed, vooral in de residentiële gemeenten 
van het zuidoosten en in de gemeenten van de eerste kroon  

(Sint-Gillis, Etterbeek, Elsene, Sint-Joost). Dat is iets minder 
het geval in de stad Brussel, waar minder dan één bewoner op 
de twee zich nooit of zelden onveilig voelt.
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FIG. 10, Het onveiligheidsgevoel in het BHG en in de eigen wijk. Inwoners, toeristen, 
pendelaars – BPV/BOPV.

PENDELAARS  
BHG

TOERISTEN  
BHG

Bijna  
1 op de 4  
pendelaars 
zich nooit of zelden 
onveilig te voelen in 
het BHG

6 op de 10  
toeristen 
zeggen dat zij zich
tijdens hun verblijf  
in het BHG nooit of
zelden onveilig 
hebben gevoeld

De pendelaars voelen zich iets minder veilig: bijna 1 op de 2 voelt zich soms onveilig, 
en iets meer dan 1 op de 4 vaak of zelfs altijd. De toeristen hebben daarentegen een 
positiever gevoel.
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FIG. 11, Geuite angsten op het vlak van veiligheid – BPV/BOPV.

De twee grootste angsten in verband met veiligheid zijn agressie 
en diefstallen

Agressie (niet gespecifieerd)

Diefstal

Alles / algemeen gevoel van onveiligheid

Niets / voelt zich veilig

Afwijkend gedrag

Covid infectie / Covid regels

Fysieke agressie

Aanslagen / terrorisme

Andere

Weet niet / antwoordt liever niet

… (< 5%)
Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV) 

Meer dan 1 op de 4 pendelaars zegt bang te zijn voor agressie 
binnen het Gewest. Bij de inwoners ligt het cijfer lager (14,7%), 
wat dicht bij dat van angst voor diefstal (14,6%) ligt. 14% van 
de inwoners vermeldt een "algemeen gevoel van onveiligheid" 

(8% van de pendelaars en 9% van de toeristen), terwijl 12% 
van hen verklaart niet bang te zijn voor een of ander feit in het 
bijzonder (9,5% van de pendelaars en 23%van de toeristen).

Impact van de gezondheidscrisis

De Gewestelijke veiligheidsenquête 2020 werd afgenomen tegen de achtergrond van de gezondheidscrisis en na een 
lockdownperiode en verplaatsingsbeperkingen. Het was bijgevolg noodzakelijk de enquête aan te passen (qua methodologie 
en qua behandelde onderwerpen, dus ook qua vragen) om hier rekening mee te houden. Bij de analyse van de resultaten moet 
deze bijzondere context ook in gedachten worden gehouden.

Het zal geen verbazing wekken dat de gezondheidscrisis de uitzonderlijke situatie is waarover de inwoners van het BHG zich de 
meeste zorgen maken (zie hieronder). Het onveiligheidsgevoel tijdens de crisis lijkt echter niet toe te nemen (het neemt zelfs 
lichtjes af).

FIG. 12, Mate van bezorgdheid (1-5) over uitzonderlijke situaties. Inwoners –BPV/BOPV. 

FIG. 13, Het onveiligheidsgevoel in het BHG in normale tijden/in de gezondheidscrisisperiode. Inwoners – BPV/BOPV.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)
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Uitzonderlijk weerkundig fenomeen (hittegolf enz.)

Ernstige ongevallen (industriële, trein- of vliegtuigongevallen…)

COVID-19 wordt ook genoemd (zowel in termen van infecties als van gezondheidsvoorschriften) als de belangrijkste angst in 
verband met de veiligheid voor 4,4% van de inwoners, 9,7% van de pendelaars en 4,6% van de toeristen.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

NOOIT 

ZELDEN 

SOMS

VAAK

DE HELE TIJD

BUITEN DE  
GEZONDHEIDS- 
CRISISPERIODE

TIJDENS DE  
GEZONDHEIDS- 
CRISISPERIODE



34 35

55,2%

35%

12,6%

11,8%

11,5%

9,6%

7,7%

7,3%

6,7%

6%

2,4%

68,3%

32%

16,1%

13,7%

14,1%

9,3%

2,1%

43,4%

26,3%

14,9%

13,8%

9,8%

7,6%

10,8%

13,1%

50,9%

33%

17,3%

14,6%

13,6%

8,4%

4,7%

48,4%

39,4%

12,9%

12,6%

11,3%

7%

5,3%

40,5%

21,3%

20,9%

15,7%

24,7%

8,7%

3,8%

20,4%

24,3%

40,6%

34,3%

32,3%

25%

19,2%

13,6%

2,6%

37,3%

33,1%

23,2%

20,9%

13,3%

11,3%

2,1%

24,4%

27,2%

18,9%

27,8%

25,3%

8,4%

2,3%

24,4%

ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

 

INWONERS

PENDELAARS

TOERISTEN

Aan de burgers werden ook vragen gesteld over de feiten waarvan ze in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de 
enquête het slachtoffer zijn geworden. De meest gemelde feiten zijn intimidatie in de openbare ruimte (1 op de 2 inwoners en 
bijna 7 op de 10 pendelaars), discriminatie en diefstal van persoonlijke bezittingen.

Meer dan 1 op de 2 respondenten zegt het slachtoffer te zijn geweest van 
intimidatie in de openbare ruimte, 3 op de 10 van discriminati

Wat betreft diefstal van persoonlijke bezittingen, 
gepleegd op toeristen, heeft 15% van hen 
een dergelijke diefstal meegemaakt buiten de 
verblijfplaats, maar ook 13% op de verblijfplaats 
zelf. Wat ongewenst seksueel gedrag en seksueel 
geweld/verkrachtingen betreft, wenste bijna 1 op 
de 10 inwoners niet te antwoorden (respectievelijk 
12,3% en 9%). Hetzelfde geldt voor 9% en 7% van 
de pendelaars. Ook 5% van de toeristen wenste de 
vraag over seksueel geweld/verkrachting niet te 
beantwoorden. Hieruit blijkt dat er, zelfs in de context 
van een anonieme enquête, een taboe rust op 
kwesties die met intimiteit en seksualiteit te maken 
hebben. Wat internetfraude betreft, verklaart 23% van 
de inwoners dat ze te maken hebben gekregen met 
pogingen daartoe (naast de 7% die daadwerkelijk het 
slachtoffer van dergelijke praktijken zijn geworden).

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV) 

FIG. 14, Zelfgerapporteerd slachtofferschap in het BHG Inwoners, toeristen, pendelaar – BPV/BOPV.

Vermogensdelicten zijn de feiten die het 
meest worden aangegeven bij de politie

Intimidatie in de publieke ruimte

Discriminatie

Diefstal van persoonlijke goederen

Psychologisch geweld / intimidatie

Diefstal van een vervoermiddel

Lichamelijk geweld

Woninginbraak

Fraude en oplichting: Internetfraude

Fraude en oplichting: fraude (niet online)

Seksuele intimidatie

Violence sexuelle / viol

Seksueel geweld / verkrachting

Inbraak (diefstal op de verblijfplaats)

Wat de aangifte van feiten bij de politie betreft, vormden 
vermogens-delicten het meest gemelde misdrijf: autodiefstal werd 
door 80% van de inwoners, 87% van de pendelaars en 85% van 
de toeristen gemeld. De feiten die het minst bij de politie worden 
aangegeven, zijn discriminatie (14%van de inwoners, 16% van de 
pendelaars en 39% van de toeristen) en ongewenst seksueel gedrag 
(33% van de inwoners en 20% van de pendelaars). Dit illustreert 
duidelijk de beperkingen van de geregistreerde criminaliteit 
(zie II.2) en het belang van dit soort enquêtes om de kennis van 
criminaliteitsfenomenen te verbeteren op basis van de ervaringen 
van de burgers – zelfs al wil een deel van de respondenten geen 
uitspraken doen over bepaalde feiten (in het bijzonder seksuele 
agressie).

4 op de 10 inwoners dienen een klacht in opdat de daders zouden worden 
geïdentificeerd en gestraft

De respondenten van de GVE die klacht hebben ingediend 
nadat ze het slachtoffer zijn geworden van een feit, doen dat 
om verschillende redenen. De vaakst vermelde reden is de 
wens dat de daders worden geïdentificeerd en gestraft (41% 
van de inwoners). Velen zeggen dat ze een klacht indienen om 

zichzelf te beschermen en te voorkomen dat iets dergelijks 
nog eens gebeurt (34% van de inwoners), omdat ze het 
belangrijk vinden (32%), en ook om financiële redenen, zoals 
het verkrijgen van een vergoeding via de verzekering (25%).

FIG. 15, Redenen om klacht neer te leggen. Inwoners, toeristen, pendelaars – BPV/BOPV.

De percentages voor de pendelaars en de toeristen worden ter vergelijking vermeld. Merk op dat, wat de toeristen betreft, 24% 
van hen klacht neerlegt om administratieve redenen (officiële aangifte enz.).

Er zijn dan wel tal van redenen om klacht in te dienen, maar de respondenten geven ook verschillende redenen op om net geen 
klacht in te dienen.

1 op de 2 inwoners ziet het nut niet in van het indienen van een klacht
1 sur 3 gaat ervan uit dat er geen gevolg aan wordt gegeven

FIG. 16, Redenen om geen klacht neer te leggen Inwoners, toeristen, pendelaars – BPV/BOPV.

De toeristen noemen andere belangrijke redenen om geen klacht in te dienen, zoals de taalbarrière (20%) of het feit dat ze niet 
weten tot wie ze zich moeten wenden (24%).

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV) 

Opdat de dader(s) zou(den) worden geïdentificeerd en gestraft

Om uzelf te beschermen, om te vermijden dat een 
 dergelijk voorval zich opnieuw voordoet

Omdat u vindt dat het belangrijk is om dat te doen

Om een schadevergoeding aan te vragen (verzekering enz.)

Om een terugbetaling / een schadevergoeding  
te krijgen van de dader(s)

Omdat uw omgeving u sterk heeft aangeraden om dat te doen

Andere

Om administratieve redenen (officiële verklaringen enz.)

 

INWONERS

PENDELAARS

TOERISTEN

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV) 

 

INWONERS

PENDELAARS

TOERISTEN

Ik zag er het nut niet van in

Ik heb de indruk dat er toch geen gevolg wordt gegeven 
aan een klacht

Ik was bang niet geloofd te worden

Angst voor weerwraak en/of om de situatie te verergeren

Uit schaamte/beschaamdheid

Druk vanuit de familie/omgeving

Andere

Moeilijkheden om te communiceren (de taal)

Ik wist niet tot wie ik me hiervoor moest richten
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Politionele criminaliteitsstatistieken
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FIG. 17, Politionele criminaliteitsstatistieken. Aantal feiten voor 
gerechtelijke overtredingen tussen 2015 en 2020 – BPV/BOPV. 

TOTAAL AANTAL GEREGISTREERDE FEITEN

TOTAAL BUITEN 'VOLKSGEZONDHEID'

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

De politiediensten vormen de belangrijkste bron van informatie 
over de geregistreerde criminaliteit –hoewel sommige feiten 
door administratieve diensten kunnen worden vastgesteld 
en geregistreerd (zie II. 2.2). De politionele statistieken geven 
niet de werkelijke criminaliteit weer, maar enkel de strafbare 
feiten die onder de aandacht van de politie zijn gekomen, 
ofwel na de neerlegging van een klacht ('gerapporteerde 
criminaliteit'), ofwel dankzij het proactief optreden van de 
politie op bepaalde domeinen – volgens de prioriteiten van het 

strafrechtelijk beleid. Deze statistieken geven dus slechts een 
gedeeltelijk beeld van de werkelijkheid: zoals duidelijk blijkt uit 
de resultaten van de Gewestelijke veiligheidsenquête (zie II. 
1.), geeft niet elk ondergaan feit aanleiding tot een klacht. Hier 
worden de politionele criminaliteitsstatistieken (inbreuken op 
het Strafwetboek en op de bijzondere wetten) in het algemeen 
weergegeven, daarna volgens een thematische benadering 
die naar het GVPP verwijst, en tot slot vanuit een gemeentelijk 
perspectief.

Stijging van het aantal geregistreerde feiten in 2020 om reden van talrijke inbreuken 
op de gezondheidsmaatregelen

167.927 feiten

ten
opzichte 
van 2015+14% 

ten
opzichte 
van 2019+5% 

maar een daling (-18%)  
buiten de 'volksgezondheid'

De geregistreerde feiten buiten de 'volksgezondheid' dalen 
(-18% ten opzichte van 2019). Dat heeft te maken met de 
gezondheidscrisis en de maatregelen die de activiteiten 
van burgers en ondernemingen beperkten, waardoor de 
mogelijkheden om een aantal feiten te plegen, in het bijzonder 
op het vlak van eigendomsdelicten, afnamen.

Merk op dat er ook 669.440 verkeersovertredingen zijn 
geregistreerd door de politie (zie T6) [B]. Dat is vier keer 
meer dan alle geregistreerde gerechtelijke overtredingen 
samen. In diezelfde context van verminderende activiteiten 
en verplaatsingen nemen die verkeersovertredingen, die 
sinds 2015 een stijgende lijn vertoonden (+28%), licht af ten 
opzichte van 2019 (-0,6%).

17% van de  
in België geregistreerde  
criminaliteit wordt  
gepleegd in het BHG

Het BHG is oververtegenwoordigd in de Belgische criminaliteit: in 2020 werden er 169.927 
feiten geregistreerd, wat neerkomt op 17,3% van de gerechtelijke pv's voor het hele land, 
terwijl slechts 10,6% van de Belgische bevolking in het BHG woont. Dit moet worden 
gezien in de context van het grote aantal toeristen, pendelaars, scholieren, studenten … 
op het Brusselse grondgebied (zie I.4).

1 op de 2 pv's is een vereenvoudigd pv

overtredingen die niet als zeer ernstig worden beschouwd en 
(meestal) zonder geïdentificeerde verdachte, zoals opgesomd 
in een omzendbrief van het College van procureurs-generaal 
[A]. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 › fietsendiefstal, zakkenrollerij, winkeldiefstal (zie T5)
 › bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis  
(max. 3 gram) (zie T3)

 › geluidshinder (zie T7)
 › of ook slagen met weinig ernstige gevolgen (zie T1)

Deze VPV's worden niet naar het parket gestuurd (behalve dan 
in de vorm van een listing) en worden niet opgenomen in de 
statistieken van het Openbaar Ministerie (zie II. 3.1). Dat geldt 
ook voor de pv's die worden behandeld via een ambtshalve 
politioneel onderzoek (APO) met onbekende dader of een 
vereenvoudigd APO en die worden geseponeerd.

Toenemend succes van onlinemeldingen gezien de gezondheidscrisis:

4.507 meldingen in 2020, 

3,5 keer meer dan in 2019

Sinds eind april 2020 zijn de functionaliteiten van Police-on-
Web (PoW) uitgebreid naar aanleiding van de coronapandemie 
en de moeilijke toegang tot politiecommissariaten tijdens 
periodes van lockdown en beperking van de verplaatsingen. 
Het verschijnen van een tijdelijk loket vergemakkelijkte 
het melden van niet-dringende feiten zoals slagen en 
verwondingen, bedreigingen, intimidatie, fraude, diefstal 
zonder geweld, verlies van voorwerpen of documenten, en 
haatdelicten.

FIG. 18, Meldingen via Police-on-Web. 2015-2020 – BPV/BOPV.

De tijdelijke uitbreiding van de meldingswijzen van 
verschillende feiten via Police-on-Web tijdens de 
gezondheidscrisis kende een groot succes, aangezien 
er meer gebruik van werd gemaakt dan van alle functies 
van Police-on-Web gedurende de voorbije jaren. De 
afwezigheidsmeldingen (verzoek aan de politie om toezicht 

te houden in de omgeving van de woning tijdens de 
vakantie) zijn in 2020 logischerwijs sterk gedaald gezien 
de beperkingen op reizen en verplaatsingen (-55%). De 
meldingen van beschadigingen (+52%, zie T5) en fietsdiefstal 
(+67%, zie T6) zijn daarentegen sterk toegenomen.

TIJDELIJK DIGITAAL LOKET (CONTEXT COVID-19)

WINKELDIEFSTAL

DIVERSE BESCHADIGINGEN

FIETSDIEFSTAL

BROMFIETSDIEFSTAL

AANVRAAG WONINGTOEZICHT

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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MENSELIJKE INTEGRITEIT (T1)

19.335
DRUGS EN  
VERSLAVINGEN (T3)

12.235
SMOKKEL EN FRAUDE (T8)

11.512
POLARISERING EN  
RADICALISERING (T2)

1.396
LEEFMILIEU 
EN OVERLAST (T7)

1.028
MENSENHANDEL EN 
MENSENSMOKKEL (T4)

215

FEITEN

VERKEERSOVERTREDINGEN 
(T6)

669.400

Ratio BHG/BE

7% 22%

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Overzicht per thema

Het BOPV heeft de geregistreerde misdrijven gegroepeerd 
volgens de thema's van het GVPP. De selectie vertegenwoordigt 
85% van het totale aantal geregistreerde feiten. Daarbij komen 
nog de verkeersovertredingen, die afzonderlijk door de politie 
worden geregistreerd. Inbreuken op de 'volksgezondheid' 
worden hier gekoppeld aan het thema van 'crisisbeheer' 

(zie T9), aangezien ze bijna uitsluitend betrekking hebben 
op overtredingen van de coronamaatregelen (92%). De 
verschillende thema's worden uitgewerkt in het derde deel 
van dit verslag, waarin voor elk ervan nauwkeurig kan worden 
ingegaan op de betrokken misdrijven.

FIG. 19, Thematische indeling door het BOPV van de misdrijven op basis van de criminaliteitsstatistieken van de politie – 
BPV/BOPV.

Fysieke en 
psychische 
menselijke 
integriteit

T1 Misdrijven tegen de fysieke integriteit (alle), misdrijven tegen de zedelijkheid 
(verkrachtingen, aanrandingen, grooming, misdrijven door zedendeliquenten 
die onder gerechtelijk toezicht staan, voyeurisme, abortus zonder 
toestemming van de vrouw), misdrijven tegen andere morele waarden 
en gevoelens (intimidatie, aanranding van de eerbaarheid, misbruik van 
menselijke zwakheden), misdrijven tegen de openbare veiligheid (dreigingen), 
misdrijven tegen het gezin (gedwongen huwelijk), bescherming van de 
persoon (discriminatie), bescherming van de jeugd (wetgeving op de 
jeugdbescherming), Sociaal Strafwetboek (pesterijen op het werk, geweld op 
het werk).

Polarisering en 
radicalisering

T2 Misdrijven tegen de staatsveiligheid (alle), misdrijven tegen het gezag van de 
overheid (alle), bescherming van de persoon (negationisme en revisionisme).

Drugs en 
verslavingen

T3 Drugs (alle), hormonen en doping (alle), openbare dronkenschap (openbare 
dronkenschap stricto sensu).

Mensenhandel en 
mensensmokkel

T4 Misdrijven tegen de zeden (kinderpornografie), mensenhandel (alle 
misdrijven), vreemdelingenwetgeving – mensensmokkel.

Eigendomsdelicten T5 Diefstal en afpersing (diefstal met verzwarende omstandigheid, diefstal 
zonder verzwarende omstandigheid, niet-gespecificeerde diefstal, afpersing), 
beschadiging van eigendom (brandstichting, vernietiging door opzettelijke 
explosie, vernietiging, onbruikbaarmaking, beschadiging, vandalisme).

Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid

T6 Verkeersovertredingen. 

Milieu en overlast T7 Leefmilieu (alle misdrijven), misdrijven tegen andere morele waarden en 
gevoelens (nachtlawaai).

Smokkel en fraude T8 Fraude (witwassen van geld, heling, oplichting), misdrijven tegen de 
openbare veiligheid (criminele organisatie), misdrijven tegen de openbare 
trouw (namaak/vervalsing, vals geld), computercriminaliteit (hacking, 
namaak van digitale middelen, computerfraude, sabotage), wapens en 
explosieven (illegaal bezit van vuurwapens, illegaal dragen/vervoeren van 
vuurwapens, illegale handel in vuurwapens, illegale vervaardiging/reparatie 
van vuurwapens), sociaal strafwetboek (fraude met sociale bijdragen), 
bescherming van de openbare inkomsten (fraude met sociale uitkeringen, 
BTW-fraude, belastingfraude – inkomstenbelasting).

Crisisbeheer en 
veerkracht

T9 Volksgezondheid (alle misdrijven). Wegens de gezondheidscrisis die zo 
kenmerkend was voor 2020, heeft het Observatorium er dit jaar voor 
gekozen om voor het globale beeld van criminaliteit de overtredingen 
van de gezondheidsmaatregelen (geregistreerd onder de categorie 
'volksgezondheid') te koppelen aan thema 9 van het GVPP 'Crisisbeheer en 
veerkracht'.

Na de verkeersovertredingen zijn de eigendomsdelicten, die afnemen, in de meerderheid. 
Ze zijn oververtegenwoordigd in het BHG (22% van de in België gepleegde feiten).

FIG. 20, Geregistreerde misdrijven en evoluties volgens de 
werkthema's van BPV – BPV/BOPV. 

Met uitzondering van de 
verkeers-overtredingen: 
 
is meer dan 1 op  
de 3 geregis-
treerde feiten 
een eigendoms-
delict (36%)

1 op de 5 feiten 
betreft de maatregelen 
in verband met de  
gezondheidscrisis 
(20%)
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FIG. 22, Criminaliteitscijfers per 1.000 inwoners opgesplitst volgens de gemeenten en gemeenteclusters – BPV/BOPV.

CRIMINALITEITSCIJFER (TOTAAL)

CRIMINALITEITSCIJFER 'VOLKSGEZONDHEID'

GEMIDDELD CRIMINALITEITSCIJFER

GEMIDDELD CRIMINALITEITSCIJFER 'VOLKSGEZONDHEID'

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

T1 - FYSIEKE EN PSYCHISCHE  
MENSELIJKE INTEGRITEIT

T2 - POLARISATION   ET RADICALISATION

T3 - DRUGS EN VERSLAVINGEN

T4 - MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

T5 - EIGENDOMSDELICTEN

T7 - LEEFMILIEU EN OVERLAST

T8 - SMOKKEL EN FRAUDE

T9 - CRISISBEHEER EN VEERKRACHT

Geregistreerde criminaliteit  
per gemeente

Bron: Statbel en BISA, Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Overzicht per gemeente

De stad Brussel telt de meeste
geregistreerde misdrijven

De geselecteerde misdrijven (behalve verkeersovertredingen) 
zijn als volgt verspreid over de 19 gemeenten van het BHG.

De Stad Brussel telt de meeste geregistreerde misdrijven. 
Eigendomsdelicten overheersen in alle gemeenten en 
zijn zelfs goed voor meer dan 50%van de geselecteerde 
geregistreerde feiten in Sint-Gillis (52%) en Anderlecht (51%). 
Zaken in verband met de volksgezondheid zijn het meest 
vertegenwoordigd in Koekelberg (40%), Etterbeek (37%) en 
Sint-Jans-Molenbeek (36%).

FIG. 21, Geregistreerde criminaliteit per gemeente en per 
GVPP-thema (86% van de geregistreerde feiten) – BPV/
BOPV.

Deze cijfers kunnen in perspectief worden geplaatst door het 
criminaliteitspercentage per 1.000 inwoners te berekenen. De 
stad Brussel vertoont dan het hoogste percentage, gevolgd 
door Sint-Gillis (dat zelfs op kop staat, als abstractie wordt 
gemaakt van de misdrijven inzake volksgezondheid). Deze 
gemeenten worden gekenmerkt door een grote menselijke 
aanwezigheid (pendelaars, toeristen  …), wat onvermijdelijk 
een stijging meebrengt van het criminaliteitspercentage 
dat is berekend in verhouding tot het aantal inwoners. Het 

Zuidstation, gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Sint-Gillis, is een belangrijke gewestelijke toegangspoort voor 
tal van reizigers/pendelaars. In 2020 was deze gemeente op 
haar eentje goed voor 13% van de gevallen van zakkenrollerij 
die in het BHG werden gepleegd, terwijl haar inwoners 
slechts 4%van de Brusselaars uitmaken. Omgekeerd is het 
criminaliteitspercentage lager in de residentiële gemeenten 
van het noordwesten en het zuidoosten.
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Bron: 19 gemeenten

FIG. 24, GAS-dossiers in 2020 in het BHG. Stilstaan 
en parkeren en andere dossiers – BPV/BOPV. 

S&P

ANDERE

Administratieve statistieken –  
Gegevens over de gemeentelijke 
administratieve sancties

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) doen hun 
intrede met de wet van 13 mei 1999. Ze zijn bedoeld om snel te 
kunnen reageren op asociaal gedrag dat als te onbelangrijk of te 
talrijk wordt beschouwd om door het strafrechtelijk systeem te 
kunnen worden vervolgd. De maatregel beoogt deze feiten langs 
administratieve weg te vervolgen, maar verruimt ook de cijfers 
van de geregistreerde criminaliteit: de betrokken feiten (inbreuken 
op het Algemeen Politiereglement (APR) [C] – administratieve 
overtredingen, maar ook gemengde overtredingen) kunnen 
niet alleen door politieagenten, maar ook door gemeentelijke of 
gewestelijke ambtenaren worden vastgesteld. De gepresenteerde 
cijfers zijn afkomstig van de gemeentelijke sanctionerende 
ambtenaren. De cijfers hangen af van de wijze waarop de 
gegevens worden ingevoerd en van de IT-mogelijkheden in de 19 
gemeenten: niet alle gemeenten registreren alle hier besproken 
aspecten, of niet op precies dezelfde wijze. Hierdoor zijn de cijfers 
soms moeilijk vergelijkbaar tussen de gemeenten onderling. Ze 
zijn dus eerder indicatief dan exhaustief, maar maken het wel 
mogelijk om een algemeen beeld te schetsen van het gebruik van 
GAS in het BHG.

Merk op dat bepaalde gewestelijke instanties ook overtredingen 
vaststellen op de wetgeving die specifiek is voor hun werkterrein, 
met het oog op administratieve procedures als alternatief voor 
strafrechtelijke vervolging. Deze cijfers komen aan bod in de 
betrokken thematische delen (zie T7).

-1% 
ten opzichte van 2019,  
om wille van een daling  
van het aantal dossiers  
'stilstaan en parkeren' (S&P)

Dit hangt samen met de vermindering van het 
aantal verplaatsingen en van de activiteit van de 
gemeentelijke vaststellende ambtenaren als gevolg 
van de gezondheidscrisis. In vergelijking met 2015 is 
er daarentegen sprake van een stijging (+29%) van 
de GAS-dossiers: die kenden tot in 2017 een sterke 
stijging door de opname van stilstaan en parkeren 
(S&P) in de feiten waarvoor een GAS kan worden 
opgelegd (sinds de wetswijziging van 24 juni 2013 [D]), 
om dan weer af te nemen vanaf 2018.

80% 
van de GAS-dossiers  
heeft betrekking op  
stilstaan en parkeren

FIG. 23, GAS-dossiers in het BHG. 2015-2020 – BPV/BOPV.

195.962 GAS-dossiers in  
2020 in het BHG

Het percentage dossiers in verband met stilstaan 
en parkeren daalt, terwijl het de vorige jaren steeds 
stabiel bleef op ongeveer 90%. Voor 2020 zijn 156.723 
dossiers van dit type geteld, een vermindering met 
14% in vergelijking met 2019. Het aantal andere 
dossiers is daarentegen meer dan verdubbeld (39.239 
dossiers, of +148%).

Top 3 buiten S&S
voor de 19 gemeenten

WEIGERING OM GEVOLG TE GEVEN AAN BEVELEN OF  
VERZOEKEN VAN DE POLITIE OF BEVOEGDE AMBTENAREN 

INBREUKEN OP DE GEZONDHEIDSMAATREGELEN (COVID-19)

NIET-NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN INZAKE  
HET OPHALEN VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL

1
2
3

Overtredingen van het type 'gebrek aan respect ten aanzien 
van ambtenaren die belast zijn met het doen naleven van de 
regels' (art. 12 van het nieuwe Algemeen politiereglement) en 
'de weigering hun bevel op te volgen' (art. 11) worden (alleen, 
samen of met andere) vermeld in 27% van de dossiers, S&P 
niet meegerekend.

De door de gemeenten gemelde inbreuken op de 
gezondheidsmaatregelen die in het kader van de corona-
pandemie zijn genomen (niet-exhaustieve cijfers), maken 
een kwart uit van alle dossiers, S&P niet meegerekend. Het 
gaat hier ofwel om inbreuken op de artikelen 11 en 12 (of 
equivalenten in de vorige algemene politiereglementen) 
die door de gemeenten worden geassocieerd met de 
gezondheidscrisis, ofwel om pv's die zijn opgesteld op basis 

van een ordonnantie van de burgemeester in toepassing van 
een koninklijk of ministerieel besluit (zie hierna).

Net als vroeger hebben de andere meest vertegenwoordigde 
overtredingen in de GAS-dossiers betrekking op de openbare 
netheid: buitenzetten van huishoudelijk afval zonder daarbij 
de verordenende bepalingen na te leven (inbreuk vermeld 
in 10% van de dossiers, S&P niet meegerekend), bevuiling 
van de openbare ruimte (in 6% van de dossiers, S&P niet 
meegerekend), spuwen/urineren in de openbare ruimte (0,7%). 
Naargelang de gemeenten komen daarna de overtredingen 
in verband met de privatieve bezetting van de openbare 
ruimte, alsook de gemengde overtredingen (nachtlawaai, 
winkeldiefstal).

Bron: gemeenten behalve Anderlecht

Inbreuken op de gezondheidsmaatregelen

Tussen 18 maart en 7 april 2020: sommige gemeenten maakten gebruik van artikel 11 (weigering gevolg te geven 
aan een bevel) van het geharmoniseerde Algemeen politiereglement (APR) – of een gelijkwaardig artikel in de vroegere 
gemeentelijke APR's – om sancties op te leggen aan personen die de gezondheidsmaatregelen niet naleefden. De helft van de 
dossiers die naar dit artikel verwijzen, heeft dus betrekking op de periode van de gezondheidscrisis.

Tussen 7 april en 30 juni: et koninklijk besluit van 6 april 2020 [E] biedt gemeenten de mogelijkheid administratieve 
sancties op te leggen voor inbreuken op de gezondheidsmaatregelen, gepleegd door meerderjarigen. Alle Brusselse gemeenten 
hebben dat gedaan (in tegenstelling tot de Waalse en Vlaamse gemeenten [7] ): zij hebben het Observatorium in kennis gesteld 
van bijna 7.000 van dit soort dossiers onder hun GAS-dossiers van 2020. Dit komt neer op 18% van de dossiers, stilstaan en 
parkeren niet meegerekend –wat een minimum is, aangezien de cijfers niet voor alle gemeenten volledig zijn. Naar schatting 
zouden de 19 gemeenten tussen 18 maart en 30 juni immers 16.000 corona-pv's hebben beheerd [8]. 

Daarna, konden de inbreuken op de gezondheidsmaatregelen enkel nog via strafrechtelijke weg worden vervolgd. Er kon echter 
verder gebruik worden gemaakt van artikel 11 (en in mindere mate artikel 12) voor het registreren en administratief vervolgen 
van overtredingen die samenhangen met een andere overtreding (bv. niet-dragen van het mondmasker, ongeoorloofde 
samenscholing).
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80% 
van de dossiers is afkomstig van  
een door de politie opgesteld pv

FIG. 25, GAS-dossiers in 2020 in het BHG. Oorsprong 
van de pv's/vaststellingen – BPV/BOPV.

Bron: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Evere, Vorst, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, 
Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe

% POLITIE

% VASTSTELLENDE GEMEENTELIJKE AMBTENAREN

NIET GESPECIFICEERD

Met aanzienlijke verschillen naargelang de gemeenten: 

 › Meer dan 9 op de 10 dossiers komen van de politie van 
Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-
ten-Node en Schaarbeek;

 › 1 dossier op de 2 komt van de politie in Sint-Lambrechts-
Woluwe (48%), Ganshoren (52%), Oudergem (56%).

Het aantal GAS-dossiers varieert dus ook naargelang van de 
middelen die door de gemeenten worden uitgetrokken voor 
de vaststellende ambtenaren. In sommige gemeenten gaat 
het hoofdzakelijk om gemeenschapswachten (Anderlecht, 
Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Wolu-
we); in andere gemeenten zijn er vaststellers aangesteld in 
verschillende diensten (netheid, stedenbouw, wegen/parke-
ren, enz.), wat ook een invloed heeft op de cijfers: als een ge-
meente veel ambtenaren aanstelt in de dienst netheid, zullen 
er bijgevolg veel vaststellingen met betrekking tot de openba-
re netheid in die gemeente zijn, wat het geval is in Elsene en, 
in mindere mate, in Ukkel.

51% 
van de overtreders is  
een meerderjarige man

Bron: 19 gemeenten 

FIG. 26, Overtreders in de GAS-dossiers in 2020 
volgens het type overtreding – BPV/BOPV. 

% MINDERJARIGEN 

% ONDERNEMINGEN

% MEERDERJARIGE VROUWEN

% MEERDERJARIGE MANNEN

Meerderjarige mannen vertegenwoordigen 5 op de 10 
overtreders op het vlak van S&P en bijna 7 op de 10 voor 
de andere feiten. 2 op de 10 overtreders zijn vrouwen (S&P 
en andere). Ondernemingen/rechtspersonen zijn vooral 
vertegenwoordigd op het vlak van S&P (leasingwagens): 3 
dossiers op de 10 (versus 1 op de 10 andere). Minderjarigen 
vormen een zeer kleine minderheid: nauwelijks 3 op de 100 
dossiers, S&P niet meegerekend. Deze vaststelling wordt 
gedeeld op Belgisch niveau, waar blijkt dat de GAS-wet 
slechts in beperkte mate wordt toegepast op minderjarige 
overtreders [7].

Ter herinnering: in het BHG passen de gemeenten Koekelberg, 
Sint-Agatha-Berchem en Etterbeek de GAS-regeling toe op 
minderjarigen tussen 14 en 18 jaar. In de andere gemeenten 
zijn de betrokken minderjarigen tussen 16 en 18 jaar oud. 
Merk op dat Ukkel, dat het APR aanvankelijk toepaste op 
minderjarigen vanaf 14 jaar, vanaf 1 oktober 2020 het APR 
enkel nog toepast op minderjarigen vanaf 16 jaar.

STAD BRUSSEL: 61.099 dossiers

ANDERLECHT: 25.034 dossiers

SCHAARBEEK: 19.581 dossiers

ELSENE: 18.582 dossiers

MOLENBEEK: 10.943 dossiers

ANDERE GEMEENTEN: minder dan 10.000 dossiers per gemeente

Bron: 19 gemeenten 

Overzicht per gemeente

FIG. 27, GAS-dossiers in 2020 in het BHG per 
gemeente – BPV/BOPV.

Bijna 1 op de 3 dossiers 
heeft betrekking op Stad Brussel (31%) 

Het gebruik van GAS varieert sterk van gemeente tot gemeente, 
waarbij sommige er veel meer gebruik van maken dan andere. De 
cijfers van de stad Brussel hebben bijvoorbeeld een sterke invloed 
op de gegevens die op gewestelijk niveau zijn geaggregeerd.

Top 5 van de gemeenten 
 
die in 2020 het vaakst gebruik hebben gemaakt van GAS:

Diezelfde gemeenten staan al sinds 2018 in deze volgorde in de 
top 5. Het gaat ook om de dichtstbevolkte en meest bezochte 
gemeenten van het Gewest.

De dossiers inzake stilstaan en 
parkeren maken dan wel gemiddeld het 
leeuwendeel uit in het BHG en in de 
meeste gemeenten, maar dat is niet het 
geval in Elsene (46% S&P) en Ganshoren 
(45%).

De andere gemeenten van de westelijke 
zone (behalve Koekelberg) en ook 
Etterbeek, Anderlecht en Vorst zitten 
met 72 tot 75% van feiten op het vlak van
S&P ook onder het gewestelijk 
gemiddelde.

In vergelijking met 2019 neemt het 
aandeel overtredingen, behalve S&P, in 
alle gemeenten toe. Dit is grotendeels 
het gevolg van de gezondheidscrisis en 
de inbreuken op de coronavoorschriften 
die werden vastgesteld op grond van de 
specifieke ministeriële besluiten of op 
grond van de artikelen 11 en 12 van het 
APR (zie hieronder).

FIG. 28, GAS-dossiers in 2020 in het BHG per gemeente 
'Stilstaan en parkeren' en andere dossiers – BPV/BOPV.

Bron: 19 gemeenten 
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Algemene politiediensten en politiediensten met  
specifieke bevoegdheden

Parketten, onderzoeksrechters

Hoven en rechtbanken

Strafuitvoering

FIG. 30, Instroom, uitstroom en aanhangige zaken bij het correctioneel 
parket van Brussel. 2015-2020 – BPV/BOPV.

3

Gerechtelijke statistieken 

Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1

Bron: FOD Justitie.

FIG. 29, De strafrechtelijke trechter –BPV/BOPV.De politionele statistieken geven informatie over het aantal feiten waarvoor een 
pv werd opgesteld, niet over het gevolg dat eraan werd gegeven. Daartoe moet 
worden gekeken naar de tweede fase van de strafrechtelijke trechter, de fase 
waarin het Openbaar Ministerie tussenbeide komt en onderzoek zal verrichten om 
na te gaan of er al dan niet gronden zijn om de ten laste gelegde feiten te vervolgen. 
Daarna volgt de fase van het vonnis, op het niveau van de hoven en rechtbanken, 
en tenslotte de strafuitvoering (justitiehuizen, gevangenissen). De kerncijfers voor 
deze verschillende fasen van de strafrechtelijk keten worden hier gepresenteerd. 
Houd er wel rekening mee dat deze cijfers eerder de activiteit van de politionele 
en gerechtelijke actoren weergeven, dan de daadwerkelijke criminaliteit. We wijzen 
erop dat de classificatie van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie 
is behouden voor wat het parket (het correctioneel parket en het jeugdparket) 
betreft. Voor de hoven en rechtbanken hebben de analisten van het College van 
hoven en rechtbanken zelf de thematische classificatie die in dit verslag wordt 
gepresenteerd, uitgewerkt.

3.1.1 Correctioneel parket van Brussel
Stijging van het aantal door het Brusselse correctioneel parket behandelde 
zaken betreffende inbreuken op de gezondheidsmaatregelen

+23% 
van de instroom
+15.474 dossiers

Ten opzichte van 2019:

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

INSTROOM

UITSTROOM

HANGENDE ZAKEN OP 31/12

Het aantal instromende zaken bij het 
correctioneel parket van Brussel heeft een 
nooit eerder geziene evolutie gekend in 
2020, waarbij het niveau van 2015 werd 
overschreden, ook al daalde het sindsdien 
van jaar tot jaar.

+59% 
hangende zaken  
op het einde van het jaar

In 2020 vertegenwoordigen de zaken die bij het parket van Brussel zijn 
binnengekomen 12,8% van alle zaken die bij de Belgische parketten 
aanhangig zijn gemaakt. Dit aandeel ligt in lijn (een zeer lichte 
oververtegenwoordiging) van het aandeel van de Brusselse bevolking (ter 
herinnering: 10,6%). De inbreuken op de gezondheidsmaatregelen zijn 
daarentegen oververtegenwoordigd in het BHG: 17% van alle zaken van dit 
type die bij de Belgische parketten aanhangig zijn gemaakt.

De toename van het aantal inkomende 
zaken heeft geleid tot een toename van de 
uitstroom (+5%), maar vooral tot een toename 
van het aantal hangende zaken op het einde 
van het jaar (zaken die nog niet het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een afsluitende 
beslissing door het Openbaar Ministerie). Dit 
was de laatste jaren stabiel was gebleven.

Aan elke zaak die bij het parket aanhangig wordt gemaakt, 
wordt een code voor de hoofdtenlastelegging toegekend. 
Die bevat een precisering van de inlichtingen die vermeld zijn 
in de door de politie opgestelde pv's. De preventies worden 
gegroepeerd in categorieën waarmee de zaken kunnen 
worden ingedeeld naar hun aard.

Instroom volgens de belangrijkste tenlasteleggingscategorieën

FIG. 31, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel 
parket per tenlasteleggingscategorie –BPV/BOPV.

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

EIGENDOM

VOLKSGEZONDHEID

PERSOON

OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE

DRUGS & DOPING

FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL

FINANCIELE AANGELEGENHEDEN

OPENBARE TROUW

ANDERE

FIG. 32, Var. 2019-2020 (%) van de instroom in het Brusselse correctioneel parket per tenlasteleggingscategorie – BPV/BOPV.

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Top 3  
in 2020 
Classificatie van het parket

EIGENDOM

VOLKSGEZONDHEID

PERSOON

1
2
3

Meer dan 1 op de 4 binnenkomende zaken heeft betrekking op de 'volksgezondheid'
Vooral de overtredingen op het vlak van het dragen van een mondmasker

'traditionele' criminaliteit (zie hierboven).De categorie 'volksgezondheid' vertegenwoordigt 21.831 
binnenkomende zaken in 2020, of 27% van het totaal. 
De overgrote meerderheid (95%) van die zaken heeft 
betrekking op inbreuken op de gezondheidsmaatregelen 
(20.662 binnenkomende zaken). Van de zaken die specifiek 
zijn gekwalificeerd in de statistieken van het parket, heeft 
40% betrekking op het niet-dragen van een mondmasker, 
23% op de niet-naleving van samenscholingsverboden/-
beperkingen, 20% op een ongerechtvaardigde aanwezigheid 
in de openbare ruimte en 10% op de niet-naleving van de 
avondklok.

De andere inkomende zaken zijn voor de meeste 
tenlasteleggingscategorieën gedaald tussen 2019 en 
2020, wat strookt met de daling van de registratie van de 

De categorieën ‘eigendom' en 'persoonsdelicten', die 
kwantitatief gezien het meest vertegenwoordigd waren in 
2019, vertonen sinds 2015 een dalende trend. Zaken met 
betrekking tot verdovende middelen en doping, die de top 
5 aanvullen na de openbare orde en de openbare veiligheid 
(in dalende lijn), vertonen daarentegen een stijgende lijn, 
zowel op korte (+11% tussen 2019 en 2020) als op lange 
termijn (+3%tussen 2015 en 2020). Dat is ook het geval voor 
zaken in verband met het gezin en de openbare zedelijkheid 
(respectievelijk +8% en +36%), waartoe onder meer seksuele 
geweldplegingen (verkrachtingen en aanrandingen) behoren, 
die in het GVPP en in het thematische deel van dit verslag (zie 
T1) onder de aantasting van de menselijke integriteit vallen.

-7% 
inkomende zaken,  
behalve volksgezondheid,
in verhouding tot 2019

Volksgezondheid

Materie politieparketten

Drugs & doping

Familie & publieke moraal

Openbare veiligheid & openbare orde

Eigendom

Persoon

Openbare trouw

Andere

Economische aangelegenheden

Landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming

Arbeid & sociale zekerheid

Financiële aangelegenheden

Milieu & stedenbouw
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Activiteit van het correctioneel parket

De statistieken van het Openbaar Ministerie geven de 
instroom (de som van de nieuwe en de heropende zaken), de 
aanhangige zaken en de uitstroom weer die jaarlijks door het 
correctioneel parket worden verwerkt. Niet alle zaken die in de 
loop van een jaar bij het parket binnenkomen, worden direct 
opgelost. Ze verdwijnen dus niet allemaal datzelfde jaar nog 
uit de statistieken van het parket. Deze zaken die in het ene 
jaar binnenstromen en in een later jaar buitenstromen, vormen 

de aanhangige zaken: elk jaar begint het parket zijn activiteit 
met een voorraad zaken, namelijk de aanhangige zaken die 
voortvloeien uit de onopgeloste instroom van vorige jaren. 
Deze zaken, net als de nieuwe zaken van het lopende jaar, 
zullen ofwel worden opgelost en deel gaan uitmaken van de 
uitstroom, ofwel aan het eind van het jaar nog in behandeling 
zijn en opnieuw de aanhangige zaken van het volgende jaar 
vormen.

FIG. 33, Stromen 2020 van het correctioneel parket van Brussel –BPV/BOPV.

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Oorsprong van de zaken

91% van de binnenkomende 
zaken is afkomstig van 
de politie (75.143 zaken).

3,6% is afkomstig van administratieve 
inspectiediensten met 
handhavingsbevoegdheden, 
zoals de douane en accijnzen; 
maatschappijen van het 
openbaar vervoer; boswachters; 
besturen inzake leefmilieu; 
scheepvaartcontrole en diverse 
overheidsdiensten.

3,6% zijn doorverwijzingen 
van andere parketten 
('terbeschikkingstellingen') of 
rechtbanken.

is het gevolg van klachten 
van particulieren, 
gerechtsdeurwaarders of 
organisaties en van burgerlijke 
partijstellingen.

1,5% 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Merk op dat de wijze van binnenkomst kan variëren 
volgens de tenlasteleggingen: 20% van de zaken 
van invoer/uitvoer van verdovende middelen/
psychotrope stoffen zonder vergunning is afkomstig 
van inspectiediensten. Voor bepaalde 'milieu'-zaken, 
een gewestelijke materie, ligt het aandeel van de 
inspectiediensten in de aangiften bij het parket zelfs rond 
90% (lucht- en waterverontreiniging, geluidsnormen in 
een stedelijke omgeving) (zie T7).

136 Dat is het gemiddelde aantal 
dagen dat in 2020 nodig is om 
een zaak te behandelen. In 
2015 bedroeg het nog 171, en 
de evolutie ervan weerspiegelt 
de inspanningen van het 
Openbaar Ministerie voor een 
efficiëntere behandeling van 
de gerechtelijke dossiers.

HANGENDE ZAKEN  
OP 01/01/2020

21.995

INSTROOM  
2020

82.342

NIEUWE  
HANGENDE ZAKEN 

OP 31/12/2020

34.980

Beslissingen tot afsluiting

32% van de zaken leidde tot 
een andere beslissing dan 
seponering, waaronder:

15% Voor samenvoeging met andere 
zaken, terbeschikkingstelling, 
signalement en doorverwijzing 
naar de korpschef

Afgesloten met alternatieve 
maatregelen 

Afgesloten met vervolgingen

9% 
8% 

OPPORTUNITEITS- 
MOTIEVEN 

21.635

TECHNISCHE  
MOTIEVEN 

25.305

68% van de uitgaande zaken 
werd geseponeerd
Dit percentage is stabiel sinds 2015  
(tussen 68 en 72%).

31% seponeringen door de beslissing van 
het Openbaar Ministerie om niet tot 
vervolging over te gaan, om redenen 
die verband houden met de aard 
van de feiten, de persoonlijkheid 
van de dader of van het slachtoffer, 
of op grond van prioriteiten 
van het strafrechtelijk beleid 
(opportuniteitsmotieven)

seponeringen op grond van 
onvoldoende bezwarende 
feiten, afwezigheid van 
een misdrijf, verval of niet-
ontvankelijkheid van de 
strafvordering … (technische 
motieven).

37% 

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSINGEN 

10.507

6.114

VERVOLGINGEN 

5.795

UITSTROOM 

69.357

CLASSEMENT SANS SUITE

46.941

ALTERNATIEVE MAATREGELEN 

Merk op dat de beslissingen tot afsluiting sterk variëren naargelang het 
type tenlastelegging (zie hierna in de thematische benaderingen).

Van de 9% zaken die worden afgesloten met een alternatieve maatregel in 
plaats van strafrechtelijke vervolging, wordt 2,3% doorverwezen naar een 
overheidsdienst met het oog op een mogelijke administratieve sanctie (zie 
hieronder 3.2 Administratieve statistieken). Voor bepaalde thematieken is 
het aandeel van die administratieve vervolgingen echter veel hoger: 74% 
van de gevallen van lucht- en waterverontreiniging (zie T7).

Voor overtredingen inzake corona (20.662 
inkomende dossiers in 2020 en 10.430 uitgaande 
dossiers uit het correctioneel parket), werd in 
26% van de gevallen het dossier afgesloten 
met een betaalde dading (vorm van alternatieve 
maatregel). De seponeringsgraad is lager (49%) 
en de gerechtelijke vervolgingen frequenter 
(18%) dan gemiddeld.
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3.1.2

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Jeugdparket van Brussel

De jeugd vormt een belangrijk aandachtspunt in het BHG, waar jongeren onder de 18 jaar in 2020 23% van de bevolking 
vertegenwoordigen. In België worden minderjarigen, die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd of in een 
verontrustende opvoedingssituatie (VOS) zitten, onderworpen aan hetzelfde model van protectionele justitie. Beide soorten 
zaken komen terecht bij het parket van de jeugdrechtbank, dat MOF-minderjaren naar de jeugdrechtbank kan verwijzen, evenals 
minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie, als de tenlasteneming op vrijwillige basis niet mogelijk of ontoereikend 
is. Het is de bedoeling de evolutie te schetsen van het aantal VOS- en MOF-zaken die door het jeugdparket van Brussel worden 
behandeld, en inlichtingen te verstrekken over het profiel van die minderjarigen.

Jeugdbeschermingszaken die bij het Brusselse parket aanhangig 
worden gemaakt
FIG. 34, Instroom bij het jeugdparket van 
Brussel. 2015-2020 – BPV/BOPV.

INSTROOM VOS-ZAKEN  
(VERONTRUSTENDE OPVOEDINGS- 
SITUATIE)

INSTROOM MOF-ZAKEN  
(ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT)

FIG. 35, Instroom 2020 in het Brusselse jeugdparket 
per tenlasteleggingscategorie – BPV/BOPV.

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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De jeugdbeschermingszaken (VOS + MOF) die bij het Brusselse parket aanhangig worden gemaakt, kennen in 2020 een 
afwijkende evolutie, gezien de gezondheidscrisis: 

-13% VOS-zaken in ver-
gelijking met 2019, 
moeilijk detecteer-
baar omwille van de 
gezondheidscrisis

+18% MOF-zaken ten 
opzichte van 
2019 wegens 
overtredingen van de 
coronamaatregelen 

Het betreft niet zozeer een vermindering van het aantal 
jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie, als 
wel een weerspiegeling van de moeilijkheden om hen op te 
sporen wegens de lockdowns en de schoolsluitingen. Deze 
VOS-zaken vertoonden sinds 2015 een stijgende trend (+38% 
tussen 2015 en 2019). 

De MOF-zaken die bij het Brusselse parket aanhangig worden gemaakt, zijn goed voor 13% van alle nieuwe Belgische 
MOF-zaken, bij de VOS-zaken is dat 11%. Net als bij het correctioneel parket zijn bij de MOF-zaken de dossiers inzake 
'volksgezondheid' in verband met de gezondheidscrisis duidelijk oververtegenwoordigd in het BHG (18% van dergelijke 
zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de Belgische jeugdparketten). 

De stijging van het aantal MOF-zaken in 2020 is te 
wijten aan overtredingen van de coronamaatregelen, 
geregistreerd in de categorie 'volksgezondheid' (33% 
van de MOF's in 2020 tegenover 0,1% in 2019), terwijl 
deze zaken sinds 2015 een dalende trend vertoonden 
(-0,1%). 
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Bron: ONE – SOS Enfants;  
Opgroeien Vlaanderen

MOF-zaken

Minderjarigen* betrokken bij een MOF-zaak

75%
zijn  
jongens

82%
is tussen  
14 en 18 jaar

*eenheid: aantal 'unieke minderjarigen' betrokken bij de MOF-za-
ken die in 2020 aanhangig zijn gemaakt bij het jeugdparket

VOLKSGEZONDHEID

 
BESCHADIGINGEN AAN 
EIGENDOMMEN

OPENBARE ORDE & 
OPENBARE VEILIGHEID

Classificatie door het parket

Volksgezondheid

Familie & Publieke Moraal

Drugs & Doping

Andere

Openbare Veiligheid & Openbare Orde

Persoon 

Eigendom

Materie Politieparketten

Top 3 van de
MOF-zaken in 2020

1 op de 3 inkomende MOF-zaken heeft betrekking op de 'volksgezondheid'

Afgezien van de overtredingen op de coronamaatregelen 
(3.081 zaken, of 33% van het totaal), nemen alle types MOF 
af ten opzichte van 2019. In vergelijking met 2015 nemen de 
MOF's met betrekking tot de openbare orde en de openbare 
veiligheid (+2%) en verdovende middelen en doping (+6%) 

1
2
3

toe, ondanks de daling in 2020. De meest vertegenwoordigde 
categorie ('eigendom') kent de grootste daling (-38% ten 
opzichte van 2015). De zaken met betrekking tot 'familie 
en publieke zedelijkheid' zijn de enige die zowel sinds 2015 
(+27%) als sinds 2019 (+1%) een stijging vertonen.

FIG. 36, Var. 2019-2020 (%) van de instroom aan 
MOF-zaken bij het jeugdparket van Brussel per 
tenlasteleggingscategorie – BPV/BOPV.

-21% 
inkomende zaken buiten 
volksgezondheid  
ten opzichte van 2019

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

POLITIE       ANDEREPOLITIE       ANDERE

van de VOS-
zaken 

van de MOF-
zaken 

83% 72%

Herkomst van de zaken

In 2020 ligt de politie aan de bron van: Deze percentages zijn sinds 2015 stabiel (77 - 82% voor MOF-zaken, 
64-72% voor VOS-zaken).

De andere zaken zijn terbeschikkingstellingen van het ene parket aan 
een ander, of meldingen die zijn verricht door particulieren of door 
instellingen, zoals vrijwillige jeugdhulpdiensten.

Merk op dat er geen statistieken bestaan over de uitstromen 
(beslissingen tot afsluiting), noch over de aanhangige zaken bij het 
jeugdparket.

Verontrustende opvoedingssituatie* (VOS)
*eenheid: aantal 'unieke minderjarigen'
betrokken bij de VOS-zaken die in 2020
aanhangig zijn gemaakt bij het jeugdparket

De helft
(48%) zijn  
meisjes

6 op 10 
(59%) is jonger  
dan 12 jaar 

De communautaire diensten voor vrijwillige jeugdhulp spelen een belangrijke rol bij de opvang en 
de oriëntatie van jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie: Franstalige Service d’aide à la 
jeunesse (SAJ), Nederlandstalig Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK) [9]. Aangezien het aantal VOS-zaken, dat aanhangig is gemaakt bij het 
parket van de jeugdrechtbank, sterk gedaald is in 2020 ten opzichte van 2019, is het interessant om 
de cijfers van die diensten te bekijken.

Aan Nederlandstalige zijde ontving het OCJ Brussel in 2020 76 meldingen, een daling ten opzichte 
van de cijfers van 2017 en 2018 (-18% ten opzichte van 2017), maar meer dan in 2019 (toen de 
cijfers bijzonder laag waren, met 73 ontvangen meldingen). De meldingen die afkomstig zijn van 
de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) nemen het meest af (-63% in vergelijking met 2017), 
wat samenhangt met de sluiting van de scholen tijdens een deel van het jaar 2020 wegens de 
coronacrisis. In 2020 was 1 op de 3 minderjarigen die bij het OCJ werden gemeld, jonger dan 5 jaar 
(+53% ten opzichte van 2017).

Aan Franstalige zijde zijn de cijfers voor 2020 van de Service d’aide à la jeunesse (SAJ) nog niet 
beschikbaar. We stellen wel een daling met 43%, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vast van 
de meldingen die ontvangen werden door SOS Enfants in het BHG tijdens de eerste lockdown. Dit 
weerspiegelt de moeilijkheid om situaties van mishandeling op te sporen tijdens de gezondheidscrisis 
en is een van de verklarende factoren voor de aanzienlijke daling van het aantal VOS-zaken dat dit 
jaar bij het parket van de jeugdrechtbank is binnengekomen (zie T1, T4).
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3.1.3 Hoven en rechtbanken

De hierboven gepresenteerde gegevens van het parket hebben betrekking op het grondgebied van het BHG (sinds 2015, na 
de splitsing van de parketten van Brussel en van Halle-Vilvoorde). Die van de hoven en rechtbanken betreffen daarentegen 
het volledige grondgebied van het vroegere arrondissement BHV (met uitzondering van de Franstalige en Nederlandstalige 
politierechtbank, die het grondgebied van het BHG bestrijkt), met name de 19 Brusselse gemeenten en de 35 gemeenten in 
de rand. Voor dit gebied zijn de rechtbanken opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank, die optreden 
naargelang van de door de rechtzoekende gekozen taal. Hier worden enkele tendensen voor 2020 gepresenteerd voor de 
correctionele rechtbank van eerste aanleg (REA) en de jeugdrechtbank. De cijfers van de politierechtbank, die grotendeels 
betrekking hebben op het wegverkeer, worden hieronder gepresenteerd onder het thema 'mobiliteit en verkeersveiligheid' (T6).

Correctionele rechtbank van eerste aanleg (REA)

 Daling van het aantal zaken dat bij de  
REA aanhangig wordt gemaakt ten  
opzichte van 2019

FIG. 37, Zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de Franstalige 
en Nederlandstalige correctionele rechtbank van eerste 
aanleg in Brussel per type zaak. 2019-2020 – BPV/BOPV.

In 2020 daalt het aantal zaken dat bij de REA aanhangig 
wordt gemaakt met 24% voor de Franstalige rechtbank en 
met 13% voor de Nederlandstalige rechtbank in vergelijking 
met 2019. Een aanzienlijk deel daarvan zijn correctionele/
gecorrectionaliseerde zaken: 79% aan Franstalige zijde en 
58% aan Nederlandstalige zijde, waar in 41% van de gevallen 
beroep werd aangetekend tegen een beslissing van de 
politierechtbank. 

17% van de zaken die voor een Belgische correctionele 
rechtbank komen, wordt voor de Brusselse rechtbanken 
gebracht. 

Tot slot zijn er in 2020 meer afgesloten zaken dan nieuwe 
zaken: 5.045 afgesloten zaken aan Franstalige zijde en 2.659 
aan Nederlandstalige zijde. Bron: College van hoven en rechtbanken.

TOTAAL

SOCIAAL STRAFRECHT

CORRECTIONEEL OF 
GECORRECTIONA- 
LISEERDE ZAKEN

BEROEP  
POLITIERECHTBANK

Correctionele/gecorrectionaliseerde zaken per thema

FIG. 38, Correctionele/gecorrectionaliseerde zaken bij de 
REA van Brussel per thema. In- en uitstroom – BPV/BOPV.

De thematische uitsplitsing, die wordt opgesteld door de analisten van het College van hoven en rechtbanken, vertegenwoordigt 
82% van alle correctionele/gecorrectionaliseerde zaken die in 2020 bij de REA aanhangig zijn gemaakt, en 88% van de 
afgesloten zaken.

Top 4 inkomende 
zaken 
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FYSIEKE EN PSYCHISCHE MENSELIJKE INTEGRITEIT

POLARISERING EN RADICALISERING

DRUGS EN VERSLAVINGEN
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EIGENDOMSDELICTEN 
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SMOKKEL EN FRAUDE
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EIGENDOMS- 
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DRUGS EN  
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SMOKKEL EN  
FRAUDE (17%)

Jeugdrechtbank
 
 
Gemengde tendensen naargelang de taal (NL-FR) en het soort zaak (VOS-MOF)

Bron: College van hoven en rechtbanken.

Wat de beslissingen (vonnissen en beschikkingen) van de 
jeugdrechtbanken voor Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, was 
er in 2020, in vergelijking met 2019, een stijging van het 
aantal beslissingen in VOS-zaken (4.894 beslissingen van de 
Franstalige rechtbank (+9%) en 2.284 beslissingen van de 
Nederlandstalige rechtbank (+4%)), maar zien we gemengde 
tendensen op het vlak van MOF-zaken. Voor deze zaken is 
het aantal beslissingen van de Franstalige rechtbank in 2020 
namelijk sterk gedaald (157 beslissingen, dus -88%), terwijl 
het aantal beslissingen van de Nederlandstalige rechtbank is 
gestegen (344 beslissingen, dus +18%).

Deze tendensen liggen niet in lijn met de tendensen op het 
vlak van het parket (daling van de VOS-zaken en toename van 
de MOF-zaken – zie hoger), wat kan worden verklaard door de 
verwerkingstijd van de zaken door het parket. De toestroom 
van MOF-zaken in 2020 voor het parket van Brussel (+18%) 
en nog meer voor dat van Halle-Vilvoorde (+46%) is immers 
nog niet (volledig) verwerkt en heeft dus het niveau van het 
Hof nog niet bereikt. Omgekeerd zou de toename van de 
beslissingen in VOS-zaken het gevolg kunnen zijn van de 
toename van die zaken tijdens de voorbije jaren op het niveau 
van het parket van de jeugdrechtbank.

Uithandengevingen

Het aantal uithandengevingen (verwijzing 
van een MOF-zaak naar een jurisdictie voor 
volwassenen, onder bepaalde voorwaarden) 
vertoont een duidelijke daling in 2020: slechts 3 
voor de Franstalige rechtbank, die er sinds 2015 
vaak gebruik van maakte (tot 40 in 2016), en geen 
enkele voor de Nederlandstalige rechtbank. Voor de 
eerste maal sinds 2015 is de Franstalige rechtbank 
van Brussel dus niet langer de rechtbank die er het 
meest gebruik van maakt (4 uithandengevingen 
in Doornik en 5 in Antwerpen in 2020). Houd 
er wel rekening mee dat de wijzigingen in de 
invoermethodologie van de jeugdrechtbank een 
invloed kunnen uitoefenen op die cijfers, waarvan 
de evolutie in de toekomst zal moeten worden 
opgevolgd.

3.1.4 Justitiehuizen

De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van straffen 
en maatregelen (elektronisch toezicht, probatie, werkstraf, 
voorwaardelijke invrijheidstelling, enz.). Ze beheren ook de 
slachtofferopvang. Via hun burgerrechtelijke opdrachten 
staan ze de familierechtbank bij in haar besluitvorming 
in geval van onenigheid met betrekking tot de kinderen 
(huisvesting, uitoefening van het ouderlijk gezag, enz.). 
Omdat het om communautaire instellingen gaat, zijn er 
twee justitiehuizen in het BHG: een Franstalig en een 
Nederlandstalig. Aangezien ze verschillend werken en 
specifieke, soms uiteenlopende opdrachten hebben, 
kunnen hun gegevens niet gemakkelijk met elkaar worden 
vergeleken. We lijsten hier een paar cijfers op.

Het Franstalige justitiehuis heeft in 2020 minder mandaten 
gekregen dan in 2019, een jaar waarin de aantallen bijzonder 
hoog waren (-13%). De daling bedraagt 17% voor sociale 
begeleidingen/follow-ups/bemiddelingen, de kwantitatief 

meest vertegenwoordigde categorie (3.439 mandaten in 
2020). De opvang van slachtoffers kent ook een daling, 
maar minder uitgesproken (-3%). Anderzijds stellen we in 
de context van de gezondheidscrisis een stijging vast van 
de mandaten in verband met elektronisch toezicht (+3%). 
Bijzonder opmerkelijk is het huisarrest (+69% ten opzichte van 
2019 en zeer sterk gestegen (+221%) sinds 2015).

Omgekeerde kende het Nederlandstalige justitiehuis in 2020 
een toename van de mandaten (22%), die vooral betrekking 
heeft op burgerrechtelijke opdrachten (+38%) en sociale 
begeleidingen/follow-ups/bemiddelingen (+29%), de meest 
vertegenwoordigde categorie, met 1.717 mandaten in 2020. 
Strafrechtelijke bemiddeling in het bijzonder is sterk gestegen 
(+157%), terwijl de mandaten inzake elektronisch toezicht 
dan weer zijn afgenomen (-39% ten opzichte van 2019), in 
tegenstelling tot wat we vaststellen aan Franstalige zijde.
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3.2

3.2.1 Op gemeentelijk niveau

Administratieve statistieken 

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bieden de gemeenten de mogelijkheid om de feiten waarvoor een GAS-pv/-
vaststelling (zie hierboven) is opgemaakt en die niet door het parket worden vervolgd, te vervolgen door tussenkomst van 
hun sanctionerend ambtenaar. De belangrijkste sanctie is een administratieve boete (geldboete), maar de GAS-wet voorziet 
in alternatieve maatregelen: bemiddeling ("een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst 
van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren") of 
gemeenschapsdienst ("een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit") [D].De 
andere types administratieve sancties zoals vastgelegd in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties (sluiting van een instelling, intrekking of schorsing van een vergunning), waarvoor het gemeentecollege bevoegd is, 
worden hier niet behandeld wegens een gebrek aan gegevens.

81% van de GAS-dossiers leidt in 2020 tot een boete

FIG. 39, Afronding van GAS-dossiers in 2020 – BPV/
BOPV.

Het totale bedrag van die boetes loopt op tot €12.048.762 (17 
gemeenten). In alle gemeenten die in 2019 en 2020 cijfers 
hebben verstrekt, neemt het bedrag toe, in lijn met de opgelegde 
waarde voor alle boetes 'GAS COVID': € 250 (in vergelijking met de 
klassieke bedragen van de boetes inzake S&P van € 58 of € 116).

Voor de dossiers die verband houden met de coronaperiode, is 
het aandeel van de boetes geringer: 57% (11 gemeenten), met een 
groot aantal pv's die meteen werden geseponeerd omdat er geen 
overtreding was (bv. geen bewezen weigering in te gaan op een 
bevel) of omdat de gemeenten niet bevoegd waren (bv. corona-
overtredingen door minderjarigen of recidive).

Net als de voorbije jaren wordt weinig gebruikgemaakt van de alternatieve maatregelen, die alleen betrekking hebben op 
dossiers buiten stilstaan en parkeren. De 1.217 dossiers die voor bemiddeling zijn doorverwezen, maken immers nauwelijks 3% 
uit van de zaken buiten stilstaan en parkeren. Zij worden behandeld door een GAS-bemiddelaar (één per politiezone). Merk op 
dat het bemiddelingsvoorstel verplicht is voor dossiers met betrekking tot minderjarigen.

FIG. 40, GAS-dossiers doorverwezen voor bemiddeling in 
2020 –BPV/BOPV. 1.217  
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Oudergem en Elsene sturen het grootste aantal dossiers door voor bemiddeling (399 en 235). Iets minder dan de helft van 
de voorgestelde bemiddelingen vindt ook werkelijk plaats (aanvaarding door de overtreder en het slachtoffer) en 92% wordt 
afgerond.
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Bewustmaking van de norm & bezinning

FIG. 42, GAS-dossiers doorverwezen voor bemiddeling 
in 2020 volgens het type geïdentificeerd slachtoffer – 
BPV/BOPV.

FIG. 41, Soorten overeenkomsten voor de dossiers die 
via GAS-bemiddeling worden behandeld in het BHG en 
waarvan het soort overeenkomst bekend is –BPV/BOPV. 

Bron: POD Maatschappelijke Integratie –gegevens van de GAS-bemiddelaars

Bron: POD Maatschappelijke Integratie –gegevens van de GAS-bemiddelaars
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POLITIE

NATUURLIJK PERSOON
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De bemiddelingen in het BHG bestaan hoofdzakelijk 
uit bewustmaking van de norm (27% van de dossiers 
waarvan het soort overeenkomst bekend is), bezinning 
(24%) en herstelgerichte prestaties (20%). Er zijn echter 
belangrijke verschillen tussen de politiezones: schriftelijke 
verontschuldigingen genieten de voorkeur in de zone 
Montgomery (46%), herstelgerichte prestaties in de zone 
Zuid (40%), bezinning in de zone Brussel-Noord (74%), en 
bewustmaking van de norm in de zones Marlow en West. De 
zone Brussel-Hoofdstad - Elsene maakt vooral gebruik van 
herstelgerichte prestaties en bezinning (respectievelijk 32% 
en 31%).

Hoofdzakelijk meerderjarige daders (8 op de 10) en slachtoffers die zijn geïdentificeerd als 
'de overheid' (7 op de 10)

De meeste bemiddelingen hebben betrekking op meerderjarigen 
(gemiddeld 81% voor het BHG), behalve in de politiezone West, 
waar bemiddelingen, weliswaar gering in aantal, in 7 op de 10 
gevallen betrekking hebben op minderjarigen.

Wat betreft het slachtoffer dat is geïdentificeerd in de voor 
bemiddeling doorgestuurde dossiers: het gaat vooral om 
de overheid (in 72% van de gevallen de gemeente, die het 
algemeen belang vertegenwoordigt) en de politie (13% van de 
gevallen). Van bemiddeling wordt vrij weinig gebruikgemaakt 
voor dossiers met een 'natuurlijk persoon' als slachtoffer, 
aangezien deze gemiddeld 11% uitmaken van de dossiers 
die voor bemiddeling worden doorverwezen voor het BHG 
(met een maximum van 26% voor de zone Montgomery en 
23% voor de zone West). Dan is er nog 4% dossiers met een 
rechtspersoon als geïdentificeerd slachtoffer.

3.2.2

BEWUSTMAKING VAN DE NORM

BEZINNING

HERSTELGERICHTE PRESTATIE

SCHRIFTELIJKE  
VERONTSCHULDIGINGEN

TRAINING /  
BEWUSTWORDINGSSESSIE

WEDERZIJDS AKKOORD

INCONFORMITEITSTELLING

FINANCIËLE COMPENSATIE

Op gewestelijk niveau

Ook op het niveau van de gewestelijke instanties bestaat er een mechanisme van administratieve boetes als alternatief 
voor strafrechtelijke vervolging. De beschikbare statistieken voor Leefmilieu Brussel en Net Brussel over milieucriminaliteit 
worden voorgesteld in het deel van dit verslag dat gewijd is aan thema 7 van het GVPP, 'Milieu en overlast'. Merk op dat andere 
gewestelijke instellingen hetzelfde soort bevoegdheden hebben (MIVB, urban.brussels …): hun activiteit zal in de toekomst ook 
worden bestudeerd door het BOPV.
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Conclusies

De daadwerkelijke criminaliteit in kaart trachten te brengen, 
is geen sinecure: enkel de geregistreerde criminaliteit 
volstaat niet. En zelfs enquêtes rond zelfgerapporteerd 
slachtofferschap hebben hun beperkingen, aangezien 
respondenten zich soms niet willen uitspreken over 
onderwerpen die zij als gevoelig beschouwen (in het 
bijzonder seksueel geweld), om nog maar te zwijgen van de 
vertekeningen die samenhangen met de subjectiviteit van de 
getuigenissen. Uit dit overzicht kunnen we opmaken dat het 
veiligheidsgevoel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 
het algemeen goed is. Voor de inwoners is dit des te meer 
het geval wanneer zij enkel de omgeving in hun wijk in acht 
nemen. De inwoners van Stad Brussel hebben een iets minder 
positief gevoel.

De door de politie geregistreerde criminaliteit geeft een deel 
weer van de gepleegde misdrijven, namelijk die welke aan de 
politie zijn gemeld of die door haar proactief zijn opgespoord. 
In 2020, met de gezondheidscrisis, hebben de overtredingen 
in verband met de 'volksgezondheid' (niet-naleving van de 
overheidsmaatregelen) geleid tot een globale stijging (+5%) 
van het aantal geregistreerde feiten in vergelijking met 2019. 
Tegelijkertijd namen alle feiten buiten de volksgezondheid 
af (-18%). Dit strookt met de context van beperkingen 
van activiteiten en verplaatsingen, die ook hebben geleid 
tot minder mogelijkheden om misdrijven te plegen. De 
thematische benadering op de volgende pagina's zal 
nauwkeurige inlichtingen over de verschillende fenomenen 
verstrekken.

De gezondheidscrisis heeft ook gevolgen gehad voor de cijfers 
van GAS-pv's/-vaststellingen, die een daling aangeven van 
het aantal overtredingen in verband met hinderlijk stilstaan 
en parkeren (-14%) (die wel nog steeds de meerderheid 
uitmaken). Dit houdt verband met de vermindering van het 
aantal verplaatsingen, het verplichte telewerk, de sluiting van 
handelszaken, horeca, culturele locaties en het opschorten 
van evenementen. Ook de verkeersovertredingen, in de 
specifieke politiestatistieken, kenden in 2020 een lichte 
daling (-0,6%). Anderzijds zijn de andere overtredingen die 
via GAS-pv's/-vaststellingen zijn geregistreerd meer dan 
verdubbeld tot zo'n 20% van alle dossiers - een nooit eerder 
bereikt percentage. Uiteraard moet dit geplaatst worden in de 
context van en rond de pandemie. Het betreft voornamelijk 
weigeringen om gevolg te geven aan een bevel van een 
politieagent of een bevoegd ambtenaar, gebrek aan respect 
jegens hen of inbreuken op de gezondheidsmaatregelen van 
17 april tot en met 30 juni 2020 (tijdens de periode waarin 
de gemeenten de mogelijkheid hadden om die via GAS te 
vervolgen).

Wat betreft het gevolg dat aan de geregistreerde feiten is 
gegeven op gerechtelijk vlak, stellen we een toename vast 
van de inkomende dossiers bij het correctioneel parket (en 
van MOF's voor minderjarigen voor het jeugdparket). Dit kan 
opnieuw worden verklaard door de talrijke inbreuken op de 
gezondheidsmaatregelen die zijn geregistreerd onder de 
noemer 'volksgezondheid'. De andere zaken zijn in 2020 in 
het algemeen gedaald ten opzichte van 2019. De zaken van 
minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie 
kennen ook een dalende trend bij het jeugdparket. Dit wijst 
niet zozeer op een afname van dit soort situaties, als wel op 
de moeilijkheid om die op te sporen en te beheren tijdens 
de lockdownperiode, waarin kinderen thuis afgezonderd/
geïsoleerd zitten, zonder activiteiten en verstoken van 
contacten met externe actoren.

De gepresenteerde cijfers illustreren duidelijk de filter van de 
strafrechtelijke trechter: er komen tweemaal minder zaken 
binnen op het correctioneel parket dan er pv's zijn opgesteld 
door de politie. Het verschil kan worden verklaard door het 
grote aantal vereenvoudigde pv's – die meer dan de helft 
van alle politionele pv's uitmaken – en in mindere mate door 
de APO-zaken (ambtshalve politioneel onderzoek) met een 
onbekende dader of een vereenvoudigd APO en die worden 
geseponeerd. Die worden immers niet in acht genomen in de 
statistieken van het parket. Bovendien worden bepaalde pv's 
van de politie met betrekking tot minderjarigen behandeld 
door het jeugdparket en worden nog andere doorgegeven 
aan het Arbeidsauditoraat. Op het niveau van de correctionele 
rechtbank van eerste aanleg is het aantal binnenkomende 
correctionele (of gecorrectionaliseerde) zaken nog veel minder 
talrijk (en lager dan in 2019). Dit komt doordat een groot deel 
van de dossiers wordt geseponeerd op het niveau van het 
correctioneel parket (68%) of afgesloten met alternatieve 
maatregelen die in de plaats komen van een gerechtelijke 
vervolging (9%).

Van de feiten die administratief worden vervolgd, wat betreft 
de gemeentelijke administratieve sancties, is de boete de 
meest toegepaste straf (81% van de dossiers) in 2020, net als 
voorheen.

Afgezien van overtredingen in verband met de 
gezondheidscrisis, die in 2020 zeer talrijk waren, blijven in 
alle beschouwde gegevens de eigendomsdelicten en de 
persoonsdelicten het meest in het oog springen, zowel in 
termen van slachtofferschap (discriminatie, intimidatie, 
agressie, diefstallen en inbraken) als in de politionele en 
justitiële statistieken. Om een stap verder te gaan in de 
analyse, wordt in het derde deel van dit verslag een aanpak 
voorgesteld die gebaseerd is op de negen thema's van het 
Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024.

ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID
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Thematiek 1 Fysieke en psychische 
menselijke integriteit
Deze thematiek betreft alle vormen van geweld waarmee personen te maken 
kunnen krijgen: verbaal, psychologisch, fysiek en seksueel geweld, met inbegrip 
van fenomenen van pesterijen en discriminatie. Dit alles kan plaatsvinden in de 
openbare, de private of de virtuele ruimte. Zoals in het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan wordt benadrukt, vormen de openbare ruimte, gendergerelateerd 
geweld, discriminatie en minderjarige slachtoffers hierbij aandachtspunten (zie 
GVPP 2021-2024).
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1

FIG. 43, Problemen die als tamelijk groot of erg groot worden 
ervaren in het BHG – BPV/BOPV.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

LASTIGGEVALLEN WORDEN OP STRAAT /  
BELEDIGD WORDEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

VERBALE AGRESSIE

LICHAMELIJKE GEWELDPLEGINGEN

Inwoners Pendelaars Toeristen

De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

Bijna 
7 op de 10 inwoners 
beschouwen 

 › straatintimidatie
 › verbale agressie en
 › lichamelijke geweldplegingen

als belangrijke problemen  
in het BHG

Iets minder pendelaars en toeristen zijn 
deze mening toegedaan.

Tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de enquête:

1 op de 2 inwoners 
verklaart in die periode 
te zijn geconfronteerd 
met intimidatie in de 
openbare ruimte in Brussel 

FIG. 44, Percentage slachtofferschap 'intimidatie in de 
openbare ruimte' volgens gender – Inwoners – BPV/BOPV.

Obscene gebaren, indringenden 
blikken

Achtervolgd worden, opdringerig 
aangesproken worden

Aanschurkte, aanrakingen,  
strelingen

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

VROUWEN

MANNEN

Bij de pendelaars komen zelfs 7 op de 
10 tot deze vaststelling. Vrouwen krijgen 
hier meer mee te maken dan mannen, die 
evenwel ook niet gespaard blijven. Het meest 
gerapporteerde gedrag bestaat uit obscene 
gebaren of indringende blikken in de openbare 
ruimte (4 op de 10 Brusselse vrouwen en 3 op 
de 10 Brusselse mannen).

1 op de 3 inwoners verklaart het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie (35%) 

Slechts 14% van hen diende een klacht in bij de politie.
13% verklaart de feiten te hebben gemeld aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM – een federale 
overheidsinstelling ter bescherming en bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen) en aan Unia (onafhankelijke 
openbare dienst ter bestrijding van discriminatie in België).

1 op de 10 inwoners verklaart fysiek te zijn aangevallen

55% van hen zegt een klacht te hebben neergelegd bij de politie.

Discriminatie

De inwoners maken vooral 
melding van discriminatie op 
het vlak van het werk of het
zoeken naar werk

FIG. 45, Aandeel van de Brusselaars die al dan niet discriminatie hebben ervaren 
in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête en discriminatiedomeinen – BPV/
BOPV.

Dit discriminatiedomein is ook het 
meest vertegenwoordigd in de 
dossiers die door Unia zijn geopend 
in 2020 in het BHG (43% van de 417 
dossiers) [10]. 

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

NATIONALITEIT 31%

TAAL 25%

HUIDSKLEUR 24%

LEEFTIJD 22%

GENDER 21%

VERMEEND RAS 18%

NATIONALE OF ETNISCHE AFKOMST 17%

RELIGIEUZE OF LEVENSBESCHOU- 
WELIJKE OVERTUIGINGEN

12%

SOCIALE AFKOMST 11%

SEKSUELE GEAARDHEID 9%

HANDICAP 8%

65%
heeft geen
discriminatie
ondervonden

35%
heeft minstens
eenmaal discri- 
minatie onder-
vonden op een of 
meer van de vol-
gende domeinen:

ANDERE DISCRIMINATIEDOMEINEN

VOOR DE TOEGANG TOT ANDERE GOEDEREN EN DIENSTEN (GEZOND-
HEIDSZORG, FINANCIËLE DIENSTEN, HORECA, HANDELSZAKEN, ENZ.)

VOOR DE TOEGANG TOT HET OPENBAAR VERVOER

BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN WONING

TIJDENS DAGELIJKSE ACTIVITEITEN  
(OP SCHOOL, IN DE SUPERMARKT ENZ)

BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK

OP HET WERK

De criteria voor discriminatie zijn hoofdzakelijk 'raciaal/etnisch', 
maar taal, leeftijd en gender zijn ook sterk vertegenwoordigd

In vergelijking met de resultaten van de GVE betreffen de dossiers die door Unia 
zijn geopend vooral raciale criteria, handicaps, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen (zowel in het BHG als in België). In de politionele en gerechtelijke 
statistieken voor 2020 heeft meer dan 2/3 van de klachten over discriminatie te maken 
met racisme (68% op politieniveau en zelfs 78% op het niveau van het parket), gevolgd 
door homofobie en seksisme (resp. 10% en 8%).

De seksuele geaardheid speelt een rol in 9% van de gevallen van discriminatie die in de 
GVE worden gemeld. Deze feiten, die bij Unia een stijgende tendens vertonen (+18% 
tussen 2015 en 2020), blijven een zeldzaamheid in de politiestatistieken (34 klachten 
in 2020 in het BHG), maar zijn oververtegenwoordigd in het BHG (38% van de feiten 
die zijn ingediend bij de Belgische parketten).

Merk ook dat de 'Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xenofobie' (MRAX 
vzw) in België een stijging van +400% vaststelt van anti-Aziatische dossiers vanwege 
de coronacrisis, in vergelijking met 2019. Doch blijven de cijfers laag (20 dossiers) [12]. 

FIG. 46, In de GVE gemelde gevallen 
van discriminatie uitgesplitst naar 
belangrijkste discriminatiecriteria 
(meerdere criteria mogelijk per 
gemeld geval van discriminatie) – 
BPV/BOPV.

Werkgelegenheid en huisvesting
Gezien de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid en huisvesting op zijn grondgebied, heeft het BHG een wettelijk kader 
aangenomen dat zijn besturen de mogelijkheid biedt 'discriminatietests' en 'mystery calls' uit te voeren bij Brusselse bedrijven 
[B] en verhuurders (zowel private als openbare) en bij de vastgoedsector [C].

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) is bevoegd voor discriminatie bij de aanwerving – discriminatie op het werk 
is dan weer een federale aangelegenheid. In 2020 heeft zij 6 dergelijke dossiers geopend. Dit is een daling ten opzichte van de 
19 dossiers die in 2019 werden behandeld, wat samenhangt met de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende daling van 
het aantal aanwervingen in bedrijven. De discriminatiecriteria waren leeftijd (3x), geslacht, zwangerschap en godsdienstige 
overtuiging. In 2021 zijn besprekingen gestart tussen de GWI en Actiris om te zorgen voor een betere doorgifte van klachten die 
worden ontvangen door de antidiscriminatiedienst Actiris Inclusive. In 2020 ontving deze dienst 215 meldingen van Brusselse 
werkzoekenden die beweerden het slachtoffer te zijn van discriminatie. In 4 op de 10 gevallen (43%) was dit op grond van hun 
afkomst of huidskleur [13].

In 2020 behandelde Brussel Huisvesting 19 gevallen van mogelijke discriminatie op het vlak van huisvesting, vooral op basis 
van het vermogen van de huurder (16), de leeftijd (6) en de burgerlijke staat (2), gepleegd door private verhuurders (13/19) 
of vastgoedkantoren (6/19). Brussel Huisvesting verwacht een stijging van het aantal dossiers naar aanleiding van een 
communicatiecampagne die is opgestart in het voorjaar van 2021.
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+16%

+3%

-21%

-15%

-14%
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-14%

-5%

+20%

+18%

+9%

-34%

+13%

-13%

MOORD EN  
DOODSLAG

169

DISCRIMINATIE

353

AANRANDING  
EERBAARBEID

469

VERKRACHTING

474

BELEDIGINGEN

543

BELAGING

2.376

OPZETTELIJKE  
SLAGEN EN/OF  
VERWONDINGEN

8.104
FEITEN

FYSIEK GEWELD

5.314

IFG BINNEN HET KOPPEL

3.390
IFG TEGEN AFSTAMMELING

610
IFG TEGEN ANDERE FAMILIELEDEN

606

PSYCHISCH GEWELD

4.375
DIEFSTAL GEWELD ZONDER WAPEN

3.597
DIEFSTAL GEWAPENDERHAND

574
SEKSUEEL GEWELD

540

Ratio BHG/BE

10% 21%

Ratio BHG/BE

11% 45%

FEITEN

FEITEN

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

2 Geregistreerde criminaliteit
2.1 Politionele statistieken

De aantasting van de menselijke integriteit vormt een van de meest vertegenwoordigde categorieën van misdrijven in de 
politionele statistieken. Doorgaans komen ze op de tweede plaats, na de eigendomsdelicten. In 2020 worden ze, in het kader 
van de gezondheidscrisis, ingehaald door inbreuken op de coronamaatregelen, die onder de categorie 'volksgezondheid' 
worden geregistreerd. De door de politie geregistreerde persoonsdelicten bestaan hoofdzakelijk uit fysiek geweld (slagen en 
verwondingen). Ze komen vaak voor in de openbare ruimte en minderjarigen zijn er bijzonder kwetsbare potentiële slachtoffers 
van. Deze verschillende aspecten worden hier besproken.

8.104 slagen en verwondingen: de meest geregistreerde feiten,  
maar wel gedaald ten opzichte van 2015 en 2019

FIG. 47, Strafbare feiten 'aantasting van de fysieke en 
psychische menselijke integriteit' – BPV/BOPV. 353 gevallen van,

discriminatie, in opmars 
en oververtegenwoordigd 
in het BHG

Gevallen van discriminatie worden niet vaak 
aangegeven bij de politie, maar zijn sinds 2015 
sterk in opmars (+20%) in de politiestatistieken 
en zijn oververtegenwoordigd in het BHG in 
vergelijking met het totale aantal gevallen van 
discriminatie die in België zijn geregistreerd 
(20%). 

Ze vormen een van de zeldzame feiten die 
niet de algemene neerwaartse trend volgen 
die in de geregistreerde criminaliteit in 2020 
wordt waargenomen in vergelijking met 2019. 
Die daling houdt verband met het aan banden 
leggen van activiteiten en verplaatsingen, 
maar ook met de afname van de mogelijkheden 
tot klachtindiening tijdens de coronacrisis. 
Met name seksueel geweld, dat tot dusver 
sinds 2015 een stijgende lijn vertoonde als 
gevolg van onder meer de #MeToo-beweging, 
is in 2020 aanzienlijk afgenomen in de 
politiestatistieken door de pandemie. Dat geldt 
ook, maar in mindere mate, voor intimidatie.

Gemiddeld 15 feiten van fysiek geweld in de openbare ruimte per dag, in 
dalende lijn ten opzichte van 2019

Geweld in de openbare ruimte (openbare weg, openbaar vervoer, voor het publiek toegankelijke plaatsen en andere openbare 
plaatsen) staat hoog in de politiestatistieken, hoewel het in 2020 afneemt in de context van de coronacrisis en de beperkingen op 
verplaatsingen, uitstapjes en activiteiten, wat heeft geleid tot minder aanwezigheid in de openbare ruimte. Intrafamiliaal geweld 
(IFG), minder talrijk, wordt veel te weinig gerapporteerd. Dat is al zo in normale tijden, maar nog meer tijdens de coronacrisis (zie 
de twee Focussen van het Observatorium hierover) [1, 2]. 

FIG. 48, Criminele figuren en fenomenen 'aantasting 
van de fysieke en psychische menselijke integriteit' 
– BPV/BOPV. 

Geweld in de publieke ruimte

WOONWIJKEN

WIJKEN MET WEINIG INWONERS Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Fysiek geweld in de publieke 
ruimte

BRABANTWIJK

DANSAERT

KUREGEM BARA

HALLEPOORT

AANTAL FEITEN  
PER WIJK

Wanneer we het per gemeente bekijken, merken we dat 
28% van de geregistreerde incidenten van fysiek geweld in 
de publieke ruimte plaatsvond in Stad Brussel. Anderlecht 
(13%) en Schaarbeek (10%) vervolledigen de top 3.

Per wijk bekeken, betreft dit soort incidenten vooral de 
drukstbezochte centrale plaatsen: de omgeving van het 
Zuidstation (wijken Hallepoort en Kuregem Bara) en het 
Noordstation (Brabantwijk), alsook de zaken- en toeristische 
wijken van het centrum (Dansaert), ondanks de lagere 
bezoekersaantallen als gevolg van de gezondheidscrisis.

FIG. 49, Fysiek geweld in de publieke ruimte dat kan 
worden gelokaliseerd op het niveau van de Brusselse 
wijken in 2020 (49% van het totaal  
aantal feiten) – BPV/BOPV. 

De feiten doen zich het vaakst voor op de openbare 
weg: 71% van het fysiek geweld doet zich daar voor. Het 
openbaar vervoer is verhoudingsgewijs meer betrokken 
bij seksueel geweld: 23% van dat soort feiten vindt daar 
plaats (zie T6).

Geweld in de publieke ruimte is duidelijk oververte-
genwoordigd in het BHG, in het bijzonder ongewapende 
diefstallen met geweld (45% van de in België gepleegde 
feiten) (zie T5).

Al deze vormen van geweld vertonen in 2020 een dalende 
trend door de verminderde aanwezigheid in de openbare 
ruimte als gevolg van de gezondheidsmaatregelen (tot 
-31% ten opzichte van 2019 voor diefstal met geweld en 
-22% voor seksueel geweld).

Intrafamiliaal geweld

Het gaat voornamelijk om fysiek geweld, maar ook om 
psychisch, economisch en seksueel geweld – waarbij die 
laatste vormen het minst vaak worden gemeld bij de politie.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL (afsluitingsdatum 27.08.2021 voor de cijfers over intrafamiliaal geweld)

Cyberbelaging

Cyberbelaging blijft dan weer in geringe mate vertegenwoor-
digd in de politiestatistieken, in vergelijking met geweld in de 
openbare ruimte.
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JEUGDBESCHERMING

1.184
NIET-AFGEVEN VAN 
KINDEREN

444
WEIGERING RECHT OP 
PERSOONLIJK CONTACT

432
AANRANDING EERBAARHEID OP 
MINDERJARIGE

204
VERKRACHTING VAN MINDERJARIGE

130
OUDERLIJKE ONTVOERING

90
GROOMING*

9

FEITEN

Ratio BHG/BE

5% 40%

Minderjarigen vormen een bijzonder kwetsbare categorie 
personen wat betreft hun fysieke, psychische en seksuele 
integriteit. Veel van de door de politie geregistreerde feiten 
hebben rechtstreeks betrekking op hen:

. 1.184 feiten inzake 
'jeugdbescherming'

Dit hoge cijfer verwijst ook naar het grote aantal zaken van 
minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie die 
bij het jeugdparket van Brussel aanhangig worden gemaakt, 
(zie II. 3.1.2).

Meer dan1/3 van het seksueel geweld 
dat in het BHG is geregistreerd, betreft 
minderjarigen
Dit is het geval voor 3 op de 10 verkrachtingen en zelfs 4 op 
de 10 aanrandingen in 2020. Deze vaststelling strookt met de 
cijfers van het zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG): 27% 
van de opgevangen slachtoffers sinds de opening van het 
ZSG in 2017, was minderjarig [3].

Minderjarigen

*Het online benaderen van 
een minderjarige om diens 
vertrouwen te winnen voor 
seksuele doeleinden.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

FIG. 50, Strafbare feiten waarbij minderjarigen betrokken 
zijn – BPV/BOPV. 

Bij 593 feiten van intrafamiliaal 
geweld is een nakomeling het slachtoffer

Minderjarigen kunnen het slachtoffer zijn van intrafamiliaal 
geweld als getuige van partnergeweld of als rechtstreeks 
slachtoffer van mishandeling.

Bepaalde misdrijven waarbij minderjarigen betrokken zijn, kunnen ook wijzen op conflicten of zelfs geweld tussen partners: 
bijvoorbeeld pv's voor het niet afgeven van kinderen in geval van gedeelde voogdij (talrijker dan alle pv's voor 'discriminatie' 
samen). Deze feiten, en nog meer de ontvoeringen door ouders, zijn oververtegenwoordigd in het BHG ten opzichte van de 
Belgische cijfers (respectievelijk 16% en 40% van dat soort in België gepleegde feiten worden in het BHG gepleegd).

Deze verschillende indicatoren wijzen op de grote problemen die tal van minderjarigen in het BHG ervaren. De gezondheidscrisis 
heeft die problemen alleen maar doen toenemen (zie Focus nr. 1 van het Observatorium [1]) – bv. rond kwesties van gedeelde 
voogdij in gezinnen die reeds in moeilijkheden verkeerden. Echter nam dit ook toe in tot dan probleemloze gezinnen, waar het 
toezicht op de kinderen die tijdens de lockdownperiode thuis moesten blijven, kon uitgroeien tot een bron van conflicten. De 
spanning in de gezinnen, vooral dan tijdens de eerste lockdown, heeft geleid tot verwaarlozing, of zelfs mishandeling, zoals 
blijkt uit de toename van de oproepen naar speciale hulplijnen, zowel aan Franstalige (lijn 103) als aan Nederlandstalige (lijn 
1712) kant. Hoewel mishandeling wel degelijk voorkomt, wordt ze minder makkelijk ontdekt door de officiële actoren die belast 
zijn met de aanpak ervan, gezien de verminderde (of tijdelijk onbestaande) contacten van de kinderen met de (buiten)schoolse 
omgeving, die vaak leiden tot de meldingen. Er waren ook minder mogelijkheden om geïdentificeerde situaties van mishandeling 
aan te pakken, door onder meer de omzetting van pediatrische bedden in COVID-bedden in de ziekenhuizen, maar ook door de 
sluiting van bepaalde begeleidingsdiensten (jeugdbijstandsdiensten …).

De gezondheidscrisis had ook gevolgen voor de aanwezigheid van jongeren op het internet en dus voor hun blootstelling 
aan cybergeweld (zie T4): zo heeft de vzw Child Focus in 2020 411 dossiers in verband met onlineveiligheid geopend, een 
toename met 54% ten opzichte van 2019. 8 op de 10 dossiers hebben betrekking op de seksuele integriteit van de minderjarigen 
(problematische sexting, seksuele afpersing via het internet (sextorsion), grooming …). Met 58 dossiers is het aantal gevallen van 
grooming met 71% gestegen ten opzichte van 2019 – ondanks de lage aantallen in de politiestatistieken. Het aantal meldingen 
hiervan lag bijzonder hoog tijdens de twee lockdownperiodes.

De uitdagingen op het vlak van de jeugdbescherming zijn dus groter dan ooit.FEITEN

Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld is een blijk van "historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen" en is "een 
van de cruciale sociale mechanismen waarmee vrouwen ten opzichte van mannen in een ondergeschikte positie worden 
gedwongen" (Verdrag van Istanbul) [A]. Het gaat van ongewenst seksueel gedrag tot vrouwenmoord en vormt een continuüm 
waarin geen enkel feit onschuldig is. LGBTQIA+-foob geweld komt voort uit dezelfde machtsverhoudingen die niet alleen 
vrouwen, maar ook alle niet-heteroseksuele of niet-genderstereotype personen in een ondergeschikte positie plaatsen. De 
politionele statistieken verstrekken momenteel geen informatie over het gender van de slachtoffers, toch andere bronnen 
werpen een licht op dit probleem:

Meer dan 9 op de 10 vrouwen hebben al seksisme in de openbare ruimte ervaren volgens 
enquêtes die door verschillende vzw's zijn uitgevoerd:

 › 98% van de vrouwen zegt het al eens te hebben meegemaakt (vzw JUMP EU 2016 [4], vzw Vie féminine 2018 [5]).

 › 91% van de meisjes (15-24 jaar) zegt wel eens seksueel te zijn geïntimideerd en 1 op de 3 meisjes is wel eens ongewenst 
aangeraakt (vzw Plan International België 2021) [6].

Vermeldenswaard is dat volgens die enquête van Plan International in Brussel (in tegenstelling tot Antwerpen en Charleroi) 30% 
van de slachtoffers zegt dat er tijdens het seksueel ongewenst gedrag getuigen zijn tussengekomen – misschien is dat wel een 
positief effect van de campagnes die de laatste jaren hierover zijn opgezet in het BHG (zie bv. http://meldgeweld.brussels/).

Vrouwen zijn verreweg de eerste slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld

 › 89% van de personen die zijn opgevangen door het zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG) in Brussel sinds de oprichting 
ervan, is een vrouw (433 personen hebben zich er in 2020 gemeld) [3].

 › ►In de oproepen die binnenkomen bij de hulplijn voor partnergeweld, is 92% van de slachtoffers een vrouw (cijfers 2019) [7].
 › Volgens een inventarisering van online persartikelen [8] waren er in 2020 in België minstens 24 slachtoffers van vrouwenmoord 
– onder wie één vrouw die samen met haar kind werd gedood.

Merk ook op dat alleen al voor het BHG de statistieken van het correctioneel parket van Brussel melding maken van 15 pogingen 
tot moord of doodslag in een context van intrafamiliaal geweld in 2020 (232 voor heel België).

De gezondheidscrisis heeft de moeilijkheden die vrouwen ondervinden, nog vergroot [1,2,9]

 › Isolement als gevolg van de lockdownmaatregelen en de beperking van de activiteiten.
 › Meer gebruik van hulpdiensten en hulplijnen, maar minder mogelijkheden voor het indienen van een klacht en voor 
doeltreffende multidisciplinaire zorg.
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THEMATIEK 1: FYSIEKE EN PSYCHISCHE MENSELIJKE INTEGRITEIT
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1 Gerechtelijke statistieken 

Instroom op het correctioneel parket

FIG. 51, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket. 
Menselijke integriteit – BPV/BOPV. 

+77%+77%  
gevallen van  

discriminatie sinds 
2015, oververtegen-
woordigd in het BHG

Gevallen van discriminatie kenden de 
grootste stijging, die aanhoudt tussen 
2019 en 2020 (+6%). Het gaat dan 
voornamelijk over racisme (78% in 2020). 
Die gevallen zijn oververtegenwoordigd 
in het BHG, aangezien 20% van de 
feiten die bij alle Belgische parketten 
aanhangig zijn gemaakt, zijn ingediend 
bij het correctionele parket van Brussel. 
Vermeldenswaard is ook dat de 
toename van het aantal gevallen van 
seksueel geweld en belaging sinds 2015 
daarentegen is stilgevallen als gevolg 
van de pandemie, zoals al bleek uit de 
politiestatistieken.

Jeugdparket 

De persoonsdelicten staan dan wel in de top 3 van de tenlasteleggingscategorieën bij het correctioneel parket, 
met 16% van de inkomende zaken, maar ze zijn minder vertegenwoordigd bij het jeugdparket (11% van de 
inkomende MOF-zaken), waar ze worden ingehaald door dossiers van openbare orde en openbare veiligheid. 
Zij vertonen ook een sterkere daling in 2020 ten opzichte van 2019 (-21%, tegenover -10% bij het correctioneel 
parket). Het gaat vooral om opzettelijke slagen en verwondingen (741 zaken, -17% ten opzichte van 2015 
en -19% ten opzichte van 2019), belaging (171 zaken, +45% sinds 2015, maar -16% tussen 2019 en 2020) en 
verkrachtingen (108 feiten), die zowel sinds 2015 (+32%) als sinds 2019 (+17%) een stijgende lijn vertonen. 
Discriminatie is niet erg frequent (14 feiten), maar wel oververtegenwoordigd in het BHG (18% van het totaal 
aantal Belgische MOF-zaken).

Bron: Statistisch analisten van het College van hoven en rechtbanken

OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONINGEN, SCHULDIG 
VERZUIM, AANRANDING

ZEDENFEITEN

MOORD, DOODSLAG

AANSLAG OP PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, ENZ. 

RACISME, XENOFOBIE

Uitstroom op het correctioneel parket

Meer dan de helft van de zaken wordt geseponeerd
behalve bij moord en doodslag

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

De beslissingenom een zaak te sluiten variëren sterk naargelang van het type tenlastelegging. Moord en doodslag zijn de meest 
vervolgde feiten (68%). Seponering om technische reden primeert voor gevallen van verkrachting, aanranding en discriminatie 
(> 50% van de uitgaande zaken). Seponering om reden van opportuniteit betreft vooral slagen en verwondingen (35%) en 
intimidatie (42%).

FIG. 52, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van aantasting van de menselijke integriteit, 
uitgesplitst naar preventie en naar afsluitende beslissing – BPV/BOPV. 

25 zaken van moord en doodslag

717 zaken van verkrachting

7.770 zaken van opzettelijke slagen en verwondingen

595 zaken van aanranding van de eerbaarheid

1.914 zaken van belaging

236 zaken van discriminatie (totaal)

VERVOLGING

ALTERNATIEVE MAATREGELEN

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSINGEN

ZONDERGEVOLGSTELLING VAN TECHNISCHE AARD

ZONDERGEVOLGSTELLING MET OPPORTUNITEITSREDENEN

Correctionele rechtbank van eerste aanleg

Van de in 2020 aanhangig gemaakte strafzaken die betrekking hebben op 
persoonsdelicten (het meest vertegenwoordigde thema, net voor eigendomsdelicten), 
heeft 73% betrekking op opzettelijke slagen en verwondingen. Feiten van racisme en 
xenofobie, die zelden worden vervolgd door het parket (zie hierboven), komen niet vaak 
voor, net als op de lagere niveaus van het strafrechtstelsel.

FIG. 53, Correctionele of gecorrectionaliseerde 
zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de 
correctionele rechtbank van eerste aanleg in 
Brussel op het vlak van de fysieke en psychische 
menselijke integriteit – BPV/BOPV. 

De opzettelijke 
slagen en ver-
wondingen zijn de 
meest vertegenwoor-
digde feiten op alle 
niveaus van de straf-
rechtelijke keten

Merk op dat beledigingen net 
als geweldpleging en licht ge-
weld, als gemengde overtredin-
gen, via de administratieve weg 
worden vervolgd via het sys-
teem van gemeentelijke admi-
nistratieve sancties, volgens de 
protocollen die zijn opgesteld 
tussen de gemeenten en het 
Brusselse parket.
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Conclusies en aanbevelingen

Een belangrijke bevinding die naar voren komt uit de 
beschikbare gegevens over persoonsdelicten, is het lage 
aangifteniveau van veel feiten bij de politie. Dat is zeker zo 
voor discriminatie en geweld of ongewenst seksueel gedrag.

 › Het blijft erg belangrijk om de slachtoffers van die feiten 
bewust te maken van het belang van een aangifte, zodat 
enerzijds zijzelf kunnen worden opgevangen en opgevolgd 
en anderzijds de daders kunnen worden opgespoord en 
vervolgd (zie GVPP, maatregel 1.2). Door een klacht in te dienen, 
kunnen deze problemen ook in kaart worden gebracht, zodat 
de nodige middelen eraan kunnen worden toegekend, zowel 
op het vlak van preventie als van repressie. Een voorbeeld 
is het project dat is opgezet door het Observatorium samen 
met equal.brussels en de vzw RainbowHouse Brussels om 
meldingen van LGBTQIA+-foob geweld en discriminatie 
te verzamelen en de onderrapportage ervan terug te 
dringen [11].

 › De bewustmaking moet ook gericht zijn op het 
politiepersoneel, aangezien negatieve getuigenissen over 
de ontvangst op het politiebureau bij het indienen van een 
klacht nog steeds voorkomen [14, 11] (zie GVPP maatregel 1.1).

 › ►Op collectief niveau gaat het erom de bewustwording van 
de omvang van bepaalde problemen voort te zetten (zie GVPP-

maatregel 1.2), in lijn van de #MeToo-beweging op het vlak van 
geweld tegen vrouwen, om niet alleen de slachtoffers een 
stem te geven, maar ook om die stem beter te laten horen 
aan het gerechtelijk apparaat.

De coronacrisis heeft geleid tot een vermindering van het 
aantal klachten voor tal van problemen, in het bijzonder op 
het vlak van seksueel en intrafamiliaal geweld. De slachtoffers 
voelden zich geïsoleerd en konden moeilijk buitenkomen 
gezien de beperkende maatregelen die golden voor 
verplaatsingen en activiteiten.

 › Daarom moet worden gewerkt aan de bereikbaarheid van 
de politiediensten, maar ook van de hulpdiensten, met zo 
laag mogelijke toegangsdrempels: via de digitale media, 
maar niet beperkt tot die media, om geen bevolkingslagen 
uit te sluiten.

 › Een ander belangrijk aspect is de continuïteit van de 
slachtofferzorg, evenals de noodzakelijke samenwerking 
tussen diensten om dit te bereiken (zie GVPP, maatregel 1.4).

Minderjarigen vormen een bijzonder kwetsbare groep, en 
waren dat nog meer tijdens de gezondheidscrisis.

 › ►Er moet meer aandacht worden besteed aan het opsporen 
van signalen van verwaarlozing/mishandeling, door 
bewustmaking van een breed scala van actoren die met 
deze doelgroep in contact komt (zie GVPP maatregel 1.1), zodat 
vroegtijdig en preventief kan worden ingegrepen of, indien 
nodig, via het gerechtelijk systeem.

Ook blijkt dat de openbare ruimte, waar veel gewelddaden 
worden gepleegd, een belangrijk aandachtspunt is in het 
Brusselse Gewest.

 › ►De toe-eigening, het gebruik en het delen van die ruimte 
zijn sleutelelementen. Het is van essentieel belang dat 
reeds bij het ontwerp van de openbare ruimten rekening 
wordt gehouden met het aspect 'veiligheid' voor allen die er 
gebruik van maken, zodat zij zich er veilig kunnen voelen en 
zodat bepaalde vormen van geweld die er worden gepleegd, 
eventueel kunnen worden voorkomen (zie GVPP maatregel 1.9).

Tot slot zijn werkgelegenheid en huisvesting belangrijke 
uitdagingen voor het Gewest (zie I, 2.). Ze zijn vaak het 
toneel van discriminatie, volgens de verklaringen van de 
burgers (GVE) en de cijfers van Unia. Ondanks de invoering 
van een gewestelijk wetgevend kader voor deze kwesties 
blijft het aantal gevallen van discriminatie op het gebied van 
huisvesting en werkgelegenheid dat door de gewestelijke 
inspectiediensten wordt behandeld, tot op heden laag.

 › Het is dan ook van belang om deze diensten, de middelen 
die eraan worden toegekend en hun wettelijk werkkader 
verder te ontwikkelen, om een doeltreffende gewestelijke 
actie op het vlak van de bestrijding van discriminatie bij 
aanwerving en huisvesting mogelijk te maken. Dit sluit aan 
bij wat is ondernomen in 2021 (communicatiecampagnes 
over de bestaande middelen, besprekingen en overleg 
tussen de bevoegde instanties (zie GVPP maatregel 1.2).
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FIG. 55, Angst voor terrorisme/aanslagen in het BHG – 
BPV/BOPV. 

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)
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FIG. 54, Aandeel van de respondenten volgens wie 
polarisering en radicalisering een tamelijk groot of zeer 
groot probleem is in het BHG – BPV/BOPV. 

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)
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Thematiek 2 Polarisering en 
radicalisering

1

Na de aanslagen in Brussel van 2016 blijven de fenomenen van polarisering, 
radicalisering en extremisme binnen de samenleving actueel en wekken ze 
nieuwe uitdagingen op. In de fase voorafgaand aan het gewelddadig extremisme 
moeten we een betere kijk krijgen op de fenomenen van polarisering binnen onze 
maatschappij. Dit wil zeggen de verscherping van tegenstellingen tussen groepen 
in de samenleving die leidt of kan leiden tot spanningen tussen die groepen en 
veiligheidsrisico's [1] . Zo vergaren we mee inzicht in de dynamieken en factoren 
van gewelddadige radicaliering, alsook in de risico's op het vlak van de veiligheid 
verbonden aan de ideeën die de wereld worden ingestuurd door protestgroepen die 
pleiten voor of hun toevlucht nemen tot geweld [2]. Hoewel polarisering uiteraard 
niet systematisch tot radicalisering leidt, kan ze wel een gunstige voedingsbodem 

voor de ontwikkeling van radicalisering vormen [3].

De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

Bijna 7 op de 10 inwoners 
beschouwen polarisering en 
radicalisering als een groot 
probleem in het BHG

Dit aandeel ligt iets lager bij de pendelaars en toeristen, van 
wie er 6 op de 10 deze mening op nahouden.

Inwoners en pendelaars hebben 
weinig angst voor aanslagen/
terrorisme, 12% van de 
toeristen heeft last van die angst 
voor hun veiligheid in het BHG

Weinig respondenten noemen spontaan het risico op 
aanslagen of terrorisme als antwoord op de open vraag over de 
ervaren angsten op het vlak van de veiligheid in het BHG: 3% 
van de inwoners en 4% van de pendelaars. Iets meer toeristen 
verklaarden bang te zijn voor dergelijke gebeurtenissen (12%). 
Merk op dat in de Gewestelijke veiligheidsenquête 2018 meer 
respondenten verklaarden angst te hebben voor aanslagen: 
8% van de inwoners, 23% van de pendelaars en 36% van de 
toeristen.

Wat betreft de bezorgdheid over vooraf geïdentificeerde 
uitzonderlijke situaties (gezondheidscrisis, economische crisis, 
terroristische aanslag, meteorologisch fenomeen, ernstig 
ongeval), is het de gezondheidscrisis die, niet verrassend, 
bovenaan de lijst van bezorgheden van de respondenten in 
2020 staat (zie II. 1.). Terroristische aanslagen blijven wel een 
grote bron van bezorgdheid voor 4 op de 10 inwoners: 42% is 
bezorgd in een mate van 4 of 5 op een schaal van 1 tot 5.
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FIG. 56, Strafrechtelijke inbreuken 'polarisering en radicalisering' – BPV/BOPV. 

Geregistreerde criminaliteit
2.1 Politionele statistieken

Daling van terroristische  
feiten (-70% sinds 2015),  
maar oververtegenwoordiging 
van het BHG
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

In 2020 tellen we 78 geregistreerde feiten van 
terrorisme, extremisme en radicalisme in het 
BHG, een vermindering met 7% in vergelijking 
met 2019 en met 70% in vergelijking 
met 2015. Deze feiten zijn nog steeds 
oververtegenwoordigd in het BHG, aangezien 
32% van de in België geregistreerde feiten 
hier plaatsvindt.

De cijfers voor de andere feiten in verband 
met dit thema liggen veel lager. We tellen 7 
gevallen van verspreiding van boodschappen 
die aanzetten tot terrorisme (tegenover 
slechts één in 2019), met andere woorden 
bijna de helft van de in België opgestelde 
pv's van dit type (44%). Voor negationisme en 
revisionisme daarentegen (zeer lage cijfers 
met 2 feiten in 2020 tegenover 3 in 2019) is 
het BHG dan weer ondervertegenwoordigd 
in vergelijking met het totale aantal feiten in 
België.

Voor 31 feiten van terrorisme, extremisme en radicalisme is er minstens één 
geïdentificeerde verdachte. 2 van hen zijn minderjarig en 29 meerderjarig. Bij de 31 
feiten ging het telkens om mannelijke verdachten, bij 1 van die feiten was ook een 
vrouwelijke verdachte betrokken.

Bron: OCAD, extractie juni 2021

FIG. 57, Foreign Terrorist 
Fighters (FTF) – BPV/BOPV. 

CAT. 1. NAAR EEN CONFLICTZONE AFGEREISD

CAT. 3. TERUGGEKEERD

CAT. 4. VERHINDERD

CAT. 5. INTENTIE AF TE REIZEN

Bron: OCAD, extractie juni 2021 (*3 FTF zijn opgenomen omdat ze een dubbel statuut hebben)

FIG. 58, Andere categorieën 
buiten FTF – BPV/BOPV.

POTENTIEEL GEWELDDADIGE EXTREMIST 

HOMEGROWN TERRORIST FIGHTERS

TERRORISMEVEROORDEELDE

HAATPROPAGANDIST

POTENTIEEL GEWELDDADIGE  
EXTREMIST + HAATPROPAGANDIST

De gemeenschappelijke gegevensbank (GGB) is specifiek 
gewijd aan "terrorisme en extremisme dat tot terrorisme 
kan leiden". De input komt van verschillende actoren, 
onder meer van het systeem van de rechtsbedeling en 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De gegevensbank 
wordt beheerd door het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse (OCAD).
De gemeenschappelijke noemer van de erin opgenomen 
entiteiten (individuen) is extremisme en (de intentie tot het 
gebruik van) geweld [4]. Deze entiteiten moeten een sterke 
band met België hebben, zonder dat zij noodzakelijkerwijs 
de Belgische nationaliteit hoeven te hebben.

*Cijfers voor juni 2021 voor het BHG, gemiddelde voor 2020 voor België. Bron: OCAD.

Gemeenschappelijke gegevensbank – OCAD

279 individuen (10 minderjarigen, 
48 vrouwen) zijn geregistreerd in het 
BHG, op een totaal van ongeveer 675* 
entiteiten voor heel België.

 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

De relaties tussen burgers en overheid

FIG. 59, Misdrijven tegen het openbaar gezag – BPV/BOPV. +17% 
misdrijven tegen het 
openbaar gezag in 2020 
in vergelijking met 2019

 

De polarisering tussen een deel 
van de bevolking en de personen 
die een beroep van algemeen 
belang uitoefenen (ordediensten, 
brandweer, controleurs enz.) is 
een specifiek aandachtspunt voor 
het Gewest, zoals vermeld in het 
GVPP 2021-2024 [2]. De relaties 
tussen burgers en ordediensten 
waren ook het onderwerp van 
een resolutie van het Brussels 
Parlement in december 2020 [5]. 
Deze onderwerpen komen vaak 
in het nieuws, of het nu gaat om 
politiegeweld of geweld tegen de 
politie of andere beroepen van 
algemeen belang.

De stijging van het aantal misdrijven tegen het openbaar gezag sinds 2015 weerspiegelt de groeiende maatschappelijke 
bezorgdheid rond deze kwestie. Deze feiten nemen ook toe in 2020 in het kader van de gezondheidscrisis, aangezien 
politieagenten (maar niet alleen zij) hebben moeten optreden en gedragingen hebben moeten bestraffen die in strijd waren 
met de gezondheidsmaatregelen, wat bij de gecontroleerde personen onbegrip en negatieve reacties kan hebben gewekt (zie 
ook de analyse van de GAS-gegevens, zie hoger).

Een derde van het geweld 
tegen personen die 
openbaar gezag, wordt 
geregistreerd in het BHG

Ongewapende weerspannigheid komt het vaakst voor, gevolgd door smaad en 
geweld tegen personen openbaar gezag – gewapende rebellie is zeldzamer. Al 
deze incidenten zijn oververtegenwoordigd in het BHG (tot 32% voor geweld 
tegen personen die zijn bekleed met openbaar gezag en 16% voor ongewapende 
weerspannigheid).
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Ratio BHG/BE

11% 26%

3

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1 Gerechtelijke statistieken 

Instroom op het correctioneel parket

FIG. 60, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket op het 
vlak van polarisering/radicalisering – BPV/BOPV. 
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In 2020 zijn 36 zaken van terrorisme bin-
nengekomen bij het Brusselse correctionele 
parket, een aanzienlijke daling ten opzichte 
van de 67 zaken in 2015 en nog meer ten 
opzichte van de piek van 165 zaken in 2016 
in het kader van de aanslagen. Hierbij komt 
nog een zaak die is geregistreerd in de con-
text van 'terrorisme' (maar met een andere 
hoofdpreventiecode). Het parket heeft ook 
5 zaken van inbreuken op de staatsveilig-
heid binnengekregen in 2020 (geen enkele 
in 2019).

 -46%
terrorismezaken sinds 
2015, hoewel nog steeds 
oververtegenwoordigd in 
het BHG (1/4 van de feiten 
die aanhangig zijn gemaakt 
bij alle Belgische parketten)

Bij het Brusselse jeugdparket werd in 2020 1 zaak van terrorisme geregistreerd (3 in 2019 en 13 in 2015, met 
een maximum van 24 zaken in 2017) en geen enkele wegens een inbreuk op de staatsveiligheid (ook geen
enkele in 2019 en slechts één in 2015).

Uitstroom op het correctioneel parket
FIG. 61, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van 
Brussel, uitgesplitst naar afsluitende beslissing op het vlak van 
radicalisering en polarisering – BPV/BOPV. 

 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

ZONDERGEVOLGSTELLING VAN TECHNISCHE AARD

ZONDERGEVOLGSTELLING MET OPPORTUNITEITSREDENEN

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSINGEN

VERVOLGING
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In 2020 bestaat de uitstroom uit 47 zaken 
van terrorisme en 5 zaken van inbreuken 
op de staatsveiligheid. Twee ervan werden 
geseponeerd om wille van opportuniteit en 
zes om technische redenen. 42 betreffen 
andere afsluitende beslissingen (overdracht 
van het dossier voor beschikking, samen-
voeging van de zaak met een ander dossier, 
schikking, bemiddeling …) en voor 2 werd er 
een procedure opgestart.

De Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, 
extremisme en terrorisme (LIVC-R) 

FIG. 62, Soort radicalisering besproken in de LIVC-R's – BPV/BOPV.

De LIVC-R's vormen de spil van een sociopreventieve aanpak van radicalisering. Zij worden opgericht op het niveau dat het dichtst 
bij de burger staat (steden en gemeenten) en zijn enerzijds belast met de vroegtijdige opsporing van mogelijke problematische 
radicaliseringsprocessen. Anderzijds zijn ze belast met de uitwerking van een begeleidingsprogramma op maat dat gericht is 
op de re-integratie van de betrokkene in de maatschappij. Gevallen die verband houden met islamitisch extremisme blijven het 
belangrijkst, maar we stellen vast dat ook andere vormen van extremisme worden aangepakt.

Van de 167 LIVC-R's*, die 343 Belgische steden en gemeenten vertegenwoordigen, werden 
er 127 geconfronteerd met gevallen van islamitisch extremisme
*LIVC-R's die een enquête hebben beantwoord

Bron: OCAD

Jihadisme

Rechts-extremisme

Etnonationallisme en separatisme

Links-extremisme en anarchisme

Klimaat- en milieuactivisme

Andere
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Conclusies en aanbevelingen

Fenomenen die verband houden met polarisering, 
radicalisering, extremisme en terrorisme oefenen een sterke 
invloed uit op de samenleving, op meerdere vlakken (sociale 
cohesie, onveiligheidsgevoel, verstrekkende gevolgen  …). 
Uit de gegevens van de Gewestelijke veiligheidsenquête 
2020 blijkt dat de vrees van de inwoners voor terrorisme 
afneemt, wat overeenstemt met de evolutie van de politionele 
en gerechtelijke statistieken voor dit soort feiten. Met de 
aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem (maar ook met de 
aanslagen op het Joods Museum in Brussel, in Parijs, Nice …) 
bereikten de strafbare feiten en de rechtszaken datzelfde 
jaar (2017 voor het jeugdparket) immers een hoogtepunt. 
Sindsdien vertonen de cijfers een dalende trend.

De soorten extremisme die in de gaten worden gehouden, 
zijn momenteel meer gediversifieerd (jihadisme, rechts-
extremisme, links-extremisme, milieu-, klimaat- en 
dierenrechtenactivisme, complottheorieën/fake news  …). 
Radicalisering en polarisering zijn complexe en evoluerende 
verschijnselen, en het is van belang er een verfijnd inzicht in te 
hebben. De uitvoering van passende en gerichte maatregelen 
vereist inzicht in de problematiek.

 › De opbouw van een verfijnd beeld van de thematiek tegen de 
Brusselse achtergrond (zie GVPP maatregel 2.8) is een essentieel 
punt. In deze context werkt het Observatorium onder meer 
aan het opstellen van een analyse van de aanpak van 
geradicaliseerde personen in het Brussels Gewest. 

 › Om dit beeld optimaal op te bouwen, is samenwerking 
en informatie-uitwisseling tussen de partners in de 
veiligheids- en preventieketen van essentieel belang. De 
uitwisseling van gegevens voor analyse is een cruciaal punt 
dat de grootst mogelijke aandacht verdient.

Aangezien het hier om evoluerende fenomenen gaat, moeten 
de opsporing, de follow-up en de aanpak van de individuen 

worden verhelderd door de uitwisseling van informatie en 
goede praktijken.

 › Het is van groot belang het preventiewerk te ondersteunen, 
de actoren in het werkveld op te leiden, maar ook hun 
expertise te benutten, zodat de actoren elkaar wederzijds 
kunnen inspireren (zie GVPP maatregel 2.1).

 › Het is van belang dat er op regelmatige en transdisciplinaire 
basis overleg plaatsvindt tussen de verschillende 
betrokken actoren. Het Gewestelijk platform radicalisering-
polarisering, dat door BPV wordt georganiseerd, biedt 
zesmaal per jaar praktijken tussen experts en actoren uit 
het werkveld.

Bovendien zijn de relaties tussen burgers en het gezag 
een groeiend aandachtspunt. Dit blijkt zowel uit de cijfers 
(toename en aandeel van inbreuken tegen het openbaar 
gezag die zijn opgenomen in de politionele statistieken van 
het BHG, maar ook uit de GAS-pv's en -vaststellingen in 
verband met de weigering om gevolg te geven aan een bevel 
van een bevoegde agent of het gebrek aan respect jegens die 
laatste), als uit de aandacht die de media en de samenleving 
aan deze kwestie besteden (zie bv. de recente resolutie van 
het Brussels Parlement [5]).

 › Deze kwesties vereisen meer aandacht op gewestelijk 
niveau. Op verschillende niveaus is er een denkoefening aan 
de gang: op gewestelijk niveau in het kader van de resolutie 
van het Brussels Parlement over dit onderwerp, op federaal 
niveau in het kader van de ontwikkeling van een nationaal 
actieplan tegen racisme, maar ook op politieniveau in 
het kader van de Staten-Generaal van de politie. Brussel 
Preventie & Veiligheid neemt deel aan die denkoefeningen 
en ontwikkelt hierrond een werkprogramma, met onder 
meer een weldra te publiceren analyse over het geweld 
tegen de beroepen van algemeen belang.
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FIG. 63, Problemen die als tamelijk groot of erg groot 
worden ervaren in het BHG – BPV/BOPV.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

ALCOHOLGEBRUIK IN DE PUBLIEKE RUIMTE

HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN (DRUGS …)

EBRUIK VAN VERDOVENDE MIDDELEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE (DRUGS …)

Inwoners Pendelaars Toeristen

Thematiek 3 Drugs en 
verslavingen
Problematisch drugs- en alcoholgebruik is een uitdaging op het vlak van de 
volksgezondheid die meervoudige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de 
burgers en hun veiligheidsgevoel. Het bezit en de handel in verdovende middelen 
vormen fenomenen die zich steeds vaker voordoen in het Gewest. Daarbij komen 
nog, in mindere mate, misdrijven zoals de productie en de invoer/uitvoer. De 
statistieken zijn dan wel sterk afhankelijk van het proactief optreden van de politie 
en moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toch 
wijzen ze op op een realiteit die wel degelijk aanwezig is in Brussel. Dit feit vindt 
zijn weerklank in andere aandachtspunten, zoals het rijden onder invloed (zie T6) 
of drugshandel (zie T8).

1 De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

voor 6 op de 10 
inwoners zijn de 
handel en het gebruik 
van verdovende middelen 
in de openbare ruimte 
een groot probleem in 
het BHG

1 op de 2 
beschouwt ook 
het gebruik van 
alcohol in de 
openbare
ruimte als een 
probleem

Het gebruik van alcohol en verdovende middelen in de 
openbare ruimte en de handel in verdovende middelen zijn 
belangrijke pijnpunten in het BHG, en dit zowel voor bewoners, 
pendelaars als toeristen.

De toeristen zijn iets minder gevoelig dan de inwoners 
voor kwesties in verband met verdovende middelen, terwijl 
de pendelaars net iets gevoeliger zijn: 65% van hen vindt 
drugshandel een groot tot zeer groot probleem in het BHG.



86 87

61% 53% 61% 51%

22%
24%

23%
29%

16% 23% 16% 20%

44% 44% 42% 32%

32% 31% 28%
34%

24% 25% 30% 35%

THEMATIEK 3: DRUGS EN VERSLAVINGEN

Meest gebruikte drugs in het BHG

Hoge prevalentie in het BHG en toenemend drugsgebruik

 

Cannabis is de meest gebruikte drug (door 12% van de ondervraagde Brusselaars). De prevalentie van cocaïne- en ecstasygebruik, 
ook al geeft niet meer dan 3% van de ondervraagden dit aan, ligt in het BHG veel hoger dan in de andere gewesten. Voor 
deze drie drugs is het zelfgerapporteerde gebruik tussen de volksgezondheidsenquêtes van 2013 en 2018 toegenomen. Merk 
op dat in deze enquêtes de prevalentie van het gebruik wordt onderschat, omdat risicopersonen (daklozen, gedetineerden, 
gespecialiseerde instellingen) niet worden ondervraagd en omdat de ondervraagden geneigd zijn in dat soort enquêtes hun 
gebruik te minimaliseren.

FIG. 64, Prevalentie van het drugsgebruik onder de bevolking – BPV/BOPV. 

CANNABIS 12,4%
van de Brusselaars tussen 15 en 64 
jaar heeft in de loop van de laatste  
12 maanden cannabis gebruikt

In België
7% +53%+53%

van het aantal gebruikers 
sinds 2013

COCAÏNE 3%
van de Brusselaars tussen 15 en 64 
jaar heeft in de loop van de laatste  
12 maanden cocaïne gebruikt

In België
1,5% +67%+67%

van het aantal gebruikers 
sinds 2013

ECSTASY 2,5%
van de Brusselaars tussen 15 en 64 
jaar heeft in de loop van de laatste 
12 maanden ecstasy gebruikt

In België
1,2% +56%+56%

van het aantal gebruikers 
sinds 2013

Bron: Sciensano, HIS 2018 [1]

Bron: Sciensano,  
Gezondheidsenquêtes COVID-19 [3]

Gebruikspatronen tijdens de gezondheidscrisis

FIG. 65, Evolutie van het drugs- en alcoholgebruik in vergelijking 
met het precoronatijdperk – BPV/BOPV, 
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De maatregelen in verband met de gezondheidscrisis in 2020 hebben een effect gehad op de alcohol- en drugsconsumptiepatronen. 
Volgens de door Sciensano uitgevoerde gezondheidsenquêtes inzake COVID-19 is de prevalentie van het gebruik in 2020 in de 
loop van de maanden gestegen, zowel voor alcohol (gebruikt door 67,6% van de respondenten begin april, 72,1% eind april, en 
73,5% in december) als voor drugs (3,6% gebruikers begin april, 4,4% eind april, en 5,8% in december) [2,3]. 

Stijging van het aantal alcohol- en drugsgebruikers

Onder de consumenten hebben zich tijdens 
de gezondheidscrisis veranderingen in de 
gewoonten voorgedaan. Wat alcohol betreft, zegt 
iets meer dan de helft evenveel te zijn blijven 
drinken als voor de crisis. Wat drugs betreft, 
is het aandeel respondenten dat aangeeft 
hun gebruik te hebben verhoogd tijdens de 
gezondheidscrisis, toegenomen in de loop van 
de enquêtes, van een 1 op de 4 gebruikers in 
april (24%) tot meer dan 1 op de 3 gebruikers in 
december (35%).

Het grote percentage respondenten dat zegt 
hun gebruik te hebben afgebouwd, bestaat 
ongetwijfeld uit 'sociale' gebruikers, op wie 
de sluiting van de horeca, het verbod op 
bijeenkomsten en op het gebruik van alcohol in 
de openbare ruimte enz. een grote impact kan 
hebben gehad [3]. 

Drugs en kwetsbare personen

De verslavingen van sommige kwetsbare gebruikers, die soms in grote bestaansonzekerheid leven, leiden tot consumptieprak-
tijken – injecteren, snuiven, inhaleren in openbare ruimte – die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Zij worden bovendien door 
de gebruikers van de stad als problematisch ervaren en hebben een negatieve invloed op hun gevoel van veiligheid (zie GVE 
hierboven). De hoge verslavingsgraad van deze risicogroep vormt een belangrijke uitdaging voor het BHG.

1.188 mensen vroegen om gebruikstoebehoren bij de balie 'Spuitenruil' van de vzw Transit 

De vzw Transit is een laagdrempelige opvangstructuur die niet-medische psychosociale begeleiding en crisisopvang biedt 
aan elke meerderjarige met een drugsprobleem. Ze vervult ook de rol van Gewestelijke Operator Verslaving in Brussel (GOVB) 
in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). Naast andere diensten bouwt de vzw een permanent (24/7) 
crisiscentrum uit, dat bestaat uit een dagcentrum en een centrum voor noodopvang, evenals een balie waar steriel materiaal 
bestemd voor een minder risicovol gebruik kan worden geruild (de Spuitenruil: een plaats voor onthaal, informatie en harm 
reduction) en waarop in 2020 1.188 personen een beroep deden. 44% van het eruit voortvloeiende verbruik vond plaats in 
de openbare ruimte [6]. Het straathoekwerk van Transit spreidt zich bovendien uit over het hele gewestelijke grondgebied. De 
teams streven ernaar (opnieuw) een band te smeden met de meest gemarginaliseerde personen. In 2020 werden 326 eerste 
contacten gelegd in 15 gemeenten [6].
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Ratio BHG/BE

6% 18%
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152

IN- EN UITVOER

277

2 Geregistreerde criminaliteit
2.1 Politionele statistieken

Het aantal door de politie geregistreerde drugsdelicten hangt voornamelijk af van de het proactief optreden van de politie op dit 
vlak en van het aantal uitgevoerde controles. De geregistreerde feiten weerspiegelen dus niet zozeer de realiteit van de feiten, 
maar eerder de prioriteiten en de activiteit van de politie. Met ongeveer 12.000 drugsgerelateerde pv's in 2020 is dit thema goed 
vertegenwoordigd in de politiestatistieken, net na eigendomsdelicten en persoonsdelicten (en, in 2020, volksgezondheid).

Gemiddeld 32 pv's per dag voor drugsgerelateerde feiten

Het gaat doorgaans om inbreuken op het vlak van bezit. Daarna volgen inbreuken op het vlak van openbare dronkenschap en 
drugshandel. De fenomenen van drugsbezit en -handel lijken licht oververtegenwoordigd te zijn op Belgisch vlak: 17% van de in 
België gepleegde feiten vindt plaats in het BHG.

FIG. 66, Geregistreerde inbreuken op het vlak van drugs en verslavingen – BPV/BOPV. 

Verdere toename van drugsbezit en 
handel tijdens de gezondheidscrisis

Sinds 2015 is er een voortdurende stijging van het aantal pv's 
voor handel (+36%) en bezit (+30%). De gezondheidscrisis van 
2020 had geen invloed op deze voortdurende progressie (+9% 
feiten inzake bezit en +6% feiten inzake handel). Het gebruik, 
dat sterk was gedaald na een verandering in de codering ten 
bate van het bezit, is in 2020 ook gestegen ten opzichte van 
2019.

Daling van 13% van feiten van
openbare dronkenschap in 2020  
in vergelijking met 2019

Meerdere maatregelen die zijn getroffen in het kader van de 
gezondheidscrisis, kunnen ook een bijdrage hebben geleverd 
aan de daling van de feiten van openbare dronkenschap in 
2020, zoals de sluiting (of de beperking van de openingsuren, 
afhankelijk van de periode) van de horecazaken, het verbod op 
alcoholgebruik in de openbare ruimte en de beperking van de 
uren waarop alcohol mocht worden verkocht.

Substanties die een rol spelen bij de geregistreerde drugsdelicten

HANDEL BEZIT 
& GEBRUIK

Bron: CSD Brussel

CANNABIS

COCAÏNE

LSD

OPIATEN

ANDERE

Percentage van deze feiten waarvoor het 
type drugs gecodeerd werd: 92,7%

FIG. 67, Soorten substanties betrokken bij de drugsdelicten die 
door de politie in 2020 zijn geregistreerd – BPV/BOPV.

9 op de 10 overtredingen inzake 
bezit en gebruik van verdovende 
middelen betreffen cannabis 

Cannabis domineert ruimschoots de substanties 
die een rol spelen bij handel, bezit en gebruik. In 
zeer ruime mate in het geval van bezit en gebruik 
(91,6% van de feiten), en in mindere mate in het 
geval van handel (64,3% van de feiten). Andere 
drugs, in het bijzonder cocaïne, zijn goed
voor een groter aandeel van de handel (21% van 
deze misdrijven heeft betrekking op cocaïne en 
6% op opiaten.

Het fenomeen van verbruik en het bestaan van een vraag in het BHG worden aangewakkerd door een gevestigde drugsmarkt 
in Europa. De dynamiek van de ontwikkeling van aanbod op de drugsmarkt reikt veel verder dan de grenzen van het Brusselse 
Gewest en past binnen een nationale en internationale context van drugshandel, verbonden aan grensoverschrijdende 
criminele netwerken, die moeilijk te bestrijden zijn. De onderlinge strijd tussen de netwerken om de controle van de drugsmarkt 
kan leiden tot een extreem gewelddadige vorm van criminaliteit [5] (zie T8). De Europese drugsmarkt wordt vandaag als bijzonder 
solide beschouwd en biedt toegang tot drugs tegen concurrerende prijzen en met een hoge zuiverheidsgraad. Ook de situatie 
in België kadert binnen deze dynamiek [4].

66 ton cocaïne in beslag genomen in 2020 in België

In 2020 hebben de Belgische douane en accijnzen een recordhoeveelheid van 66 ton cocaïne onderschept [7]. Het is de 
belangrijkste drugsvangst in België en is de grootste hoeveelheid die dit jaar in Europa in beslag is genomen [5]. Dit wijst erop 
dat de cocaïnehandel in België sterk aanwezig is (zie T8) en aanleiding kan geven tot gewelddaden op Belgisch grondgebied.

Een Europese drugsmarkt die niet meer weg te denken is
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Geografische spreiding van de geregistreerde drugsfeiten

Handel 

Concentratie van feiten 
voor drugshandel langs 
het kanaal en in de wijk 
Moortebeek-Peterbos

De verdeling van het aantal geregis-
treerde feiten voor drugshandel over het  
Brusselse grondgebied maakt het mo-
gelijk de verschillen in het aantal verbali-
seringen in het Gewest in beeld te bren-
gen, aangezien de registratie van deze 
delicten in ruime mate afhangt van het 
proactief optreden van de politie.

Bijna de helft van de feiten voor 
drugshandel heeft betrekking op de 
Stad Brussel (43%). Op wijkniveau werd 
dit delict in 2020 in 2 op de 3 wijken 
minstens één keer gemeld, hoewel de 
cijfers voor de meeste van deze wijken 
laag blijven. De meeste feiten zijn 
geconcentreerd in het kanaalgebied 
– met de wijk Moortebeek-Peterbos. 
De Brabantwijk is het meest getroffen 
(nabijheid van het Noordstation en de 
prostitutiebuurten (raamprostitutie).

Bezit/gebruik 

Het aantal geregistreerde feiten voor 
bezit en gebruik ligt hoger, maar niet alle 
pv's zijn goed te lokaliseren op wijkniveau. 
Ze zijn hoofdzakelijk gegroepeerd in de 
wijken Brabant, Dansaert en historisch 
Molenbeek, alsook in bepaalde wijken 
van Vorst en Elsene- Etterbeek.

FIG. 69, Pv's voor drugsbezit en -gebruik die kunnen worden gelokaliseerd 
op het niveau van de Brusselse wijken in 2020 (37% van het totale aantal 
feiten) – BPV/BOPV. 

FIG. 68, Pv's voor drugshandel die kunnen worden gelokaliseerd op het 
niveau van de Brusselse wijken in 2020 (43% van het totale aantal feiten) 
– BPV/BOPV.

. 
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FIG. 70, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van drugs – BPV/BOPV. 

3

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1 Gerechtelijke statistieken 

Oververtegenwoordiging van gevallen van handel in het BHG

Instroom op het correctioneel parket

Het misdrijf dat in 2020 bij het correctionele parket van Brussel dominant was op het gebied van drugs, is het bezit ervan 
(2.110 zaken). Dit ondanks het bestaan van de procedure van vereenvoudigde pv's, die niet aan het parket worden overgemaakt 
voor het bezit van cannabis in kleine hoeveelheden (< 3 gram) en wanneer het om een eerste overtreding gaat. Dit lijkt erop te 
wijzen dat de inkomende zaken betrekking hebben op een aanzienlijk aantal gevallen van recidive, bezit van cannabis in grote 
hoeveelheden of andere verdovende middelen. Het aantal gevallen van bezit neemt sinds 2019 met 11% toe, maar ligt nog onder 
het niveau van 2015 (-9%). De verkoop van verdovende middelen vormt het andere grote deel van de delicten die de inkomende 
zaken uitmaken. De verkoop neemt met 17% toe ten opzichte van 2019 en met 66% ten opzichte van 2015. 

Het aantal gevallen van drugshandel per inwoner is in Brussel meer dan twee keer zo hoog als in België.

537  
inkomende zaken 
bij het parket van 

de jeugdrechtbank 
voor bezit van 

verdovende 
middelen

Jeugdparket 

Op het niveau van het jeugdparket wordt de instroom ook overheerst door zaken 
van bezit (537 zaken in 2020), die sinds 2019 met 3% zijn toegenomen en sinds 2015 
met 13%. De drugshandel (240 zaken in 2020), die met 14% is gedaald in vergelijking 
met 2019, vervolledigt het aantal inkomende drugszaken op het jeugdparket bijna 
volledig (er is nog 1 zaak voor invoer/uitvoer van verdovende middelen). Net als 
bij de correctionele rechtbank is het aantal zaken van drugshandel per inwoner 
veel groter op het Brusselse grondgebied dan in België (15% van de gevallen van 
drugshandel door minderjarigen vindt plaats in het BHG).

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Uitstroom op het correctioneel parket

Vervolging van zaken 
van vervaardiging, 

teelt, verkoop, 
invoer/uitvoer van 

verdovende middelen; 
zondergevolgstelling 

voor bezit

Zaken met betrekking tot vervaardiging van verdovende middelen (1 op de 2) en teelt van 
verdovende middelen (40%) worden vaak vervolgd. Dit is ook het geval voor 1 op de 4 zaken 
van verkoop en invoer/uitvoer van verdovende middelen. Omgekeerd wordt nauwelijks 1% 
van de gevallen van bezit en 2% van de dopinggevallen vervolgd. Meer dan 8 op de 10 
doping- en bezitszaken worden geseponeerd, voornamelijk om redenen van opportuniteit.

FIG. 71, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van drugs, uitgesplitst naar preventie en naar 
afsluitende beslissing – BPV/BOPV.

2 zaken van onwettige aanmaak van verdovende middelen/psychotrope stoffen 

60 zaken van teelt van verdovende middelen 

1.460 zaken van verkopen, te koop aanbieden of alevering van verdovende
  

 middelen/psychotrope stoffen zonder machting of aan ongemachtige  
 personen

328 zaken van invoer, uitvoer van verdovende middelen/
 psychotrope stoffen zonder machtiging

46 zaken van doping

2.072 zaken van bezit van verdovende middelen/psychotrope stoffen 
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Conclusies en aanbevelingen

Het bezit van en de handel in drugs, evenals het proble-
matische gebruik van alcohol en de zichtbaarheid ervan in de 
openbare ruimte, zijn fenomenen die in de Brusselse ruimte 
sterk aanwezig zijn. Dit leidt tot een aantal rechtstreeks of 
onrechtstreeks met elkaar verband houdende misdrijven 
die bijdragen tot het gevoel van onveiligheid. Het proactief 
optreden van de politie en de daarmee samenhangende 
controles leiden tot een toename van het aantal fenomenen, 
die weliswaar met de nodige voorzichtigheid moet worden 
geïnterpreteerd, maar toch getuigt van gevestigde praktijken 
waarop adequaat moet worden gereageerd. 

De gegevens uit de enquêtes inzake volksgezondheid wijzen 
op een toename van het fenomeen van het gebruik van 
verdovende middelen. Het bestaan van een aanzienlijke vraag 
is geworteld in een ruimere context, met een goed verankerde 
aanbodmarkt in Europa en vlot verkrijgbare verdovende 
middelen.

 › Daarom is het eveneens nodig maatregelen in te voeren of 
te versterken om de vraag naar verdovende middelen terug 
te dringen door middel van bewustmakingscampagnes 
gericht op de gebruikers (zie GVPP, maatregel 3.4).

 › Evenzo, en ook al gaat het in de eerste plaats om een 
kwestie van volksgezondheid, moeten het problematisch 
alcoholgebruik en de gevolgen ervan voor de veiligheid 
in de openbare ruimte aandachtig worden opgevolgd 
door de overheid en de partners van de preventie- en 
veiligheidsketen.

Uit de Gewestelijke veiligheidsenquête blijkt dat het gebruik 
van alcohol en verdovende middelen in de openbare ruimte 

door de inwoners, toeristen en pendelaars wordt beschouwd 
als een belangrijk probleem.

 › Het is belangrijk dat de openbare ruimte gevrijwaard blijft 
van verbruiksgewoonten die storend kunnen zijn of gepaard 
kunnen gaan met andere overlast (zwerfvuil, kabaal, 
samenscholing, onveiligheid). Het is dus van essentieel 
belang de problematische plaatsen te identificeren waar 
preventiemaatregelen kunnen worden ingevoerd om het 
gedeelde gebruik en de aangename sfeer van de openbare 
ruimte te bevorderen.

 › Wat het fenomeen van gebruik door de meest kwetsbare 
groepen betreft, lijkt het van essentieel belang steun 
te verlenen aan de inspanningen op het terrein om de 
risico's te verminderen en aan initiatieven om het gebruik 
te omkaderen, om zo taferelen van openbaar gebruik te 
beperken (zie GVPP, maatregel 3.1).

 › De ontwikkeling van een benadering van drugsgerelateerde 
kwesties die gericht is op volksgezondheid, is noodzakelijk 
en complementair ten opzichte van de bestaande 
preventieve en repressieve benaderingen.

Wat de follow-up betreft, kan worden vastgesteld dat 
cannabisgerelateerde delicten het leeuwendeel van de 
activiteiten van de politie en het parket voor hun rekening 
nemen, zonder dat dit in de overgrote meerderheid van 
de gevallen tot strafrechtelijke sancties of alternatieve 
maatregelen leidt.

 › Deze stand van zaken biedt een gelegenheid om na te 
denken over de manier waarop kan worden gereageerd op 
het bezit en het gebruik van cannabis.
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Thematiek 4 Mensenhandel en 
mensensmokkel
Mensenhandel betreft de criminele uitbuiting voor financiële doeleinden van 
kwetsbare personen, waarbij de fundamentele rechten en de waardigheid 
van personen worden geschonden. Dit kan verschillende vormen aannemen, 
zoals seksuele of economische uitbuiting, gedwongen bedelarij of gedwongen 
criminaliteit. Mensenhandel speelt zich vaak in verdoken omstandigheden af, 
waardoor de precieze omvang van het fenomeen en het aantal slachtoffers 
niet bekend zijn. Het betreft een crimineel proces waarin misdaadorganisaties 
actief kunnen zijn en waarbij het belang van het internet alleen maar toeneemt 
(rekrutering via sociale media, seksueel getinte advertenties, darknet enz.). 
Hoewel mensensmokkel een ander fenomeen betreft, is er een sterk verband 
tussen beide. Zo kunnen de slachtoffers van mensensmokkel ook het slachtoffer 
worden van mensenhandel om de reiskosten te kunnen terugbetalen. In dit 
verband is het ook belangrijk stil te staan bij bepaalde fenomenen die mogelijk 
kunnen wijzen op mensensmokkel, zoals huisjesmelkers, valse papieren, 'illegale' 
transmigratie enz. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwetsbare 
groepen, zoals personen zonder verblijfsvergunning, mensen die een procedure 
doorlopen om internationale bescherming te verkrijgen, minderjarige slachtoffers 
(kinderpornografie, tienerpooiers, nietbegeleide minderjarige vreemdelingen), enz. 
Verschillende actoren die betrokken zijn bij de opsporing en de opvang van de 
slachtoffers van die fenomenen beschikken over cijfers die we hier zullen bekijken. 
Merk op dat die cijfers eerder de inspanningen weerspiegelen van de autoriteiten 
om die problemen te bestrijden, dan de werkelijke omvang ervan, omdat die 
fenomenen grotendeels verborgen blijven.

1

FIG. 72, Problemen die als tamelijk groot of erg groot 
worden ervaren in het BHG – BPV/BOPV.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

BEDELARIJ

PROSTITUTIE

Inwoners Pendelaars Toeristen

De blik van de burger

Verschillende vormen van uitbuiting en mensensmokkel spelen zich af in verdoken omstandigheden waardoor hun gevolgen 
vaak onzichtbaar blijven voor de burgers. De inwoners, pendelaars en toeristen worden geconfronteerd met zichtbare prostitutie 
en bedelarij. Maar ook al kunnen die fenomenen geassocieerd worden met mensenhandel, toch zijn er niet altijd slachtoffers bij 
betrokken. 

6 op de 10 inwoners beschouwen
bedelarij als een groot probleem in het
BHG

Bedelarij stoort pendelaars en toeristen iets minder: iets 
meer dan de helft van hen beschouwt dit verschijnsel als 
een groot of zeer groot probleem. 

Prostitutie lijkt meer een probleem te zijn voor toeristen 
dan voor inwoners en pendelaars, van wie slechts 
ongeveer 4 op de 10 het probleem groot of zeer groot 
vinden in het Gewest.
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2 Geregistreerde criminaliteit
2.1 Politionele statistieken

In 2020 heeft de politie 78 strafrechtelijke inbreuken in verband met mensenhandel en mensensmokkel en 137 in verband met 
kinderporno geregistreerd in het BHG. Het gaat om een thematiek waarvoor weinig feiten worden geregistreerd, omdat ze zich 
vaak in het verborgene afspelen en zelden worden ontdekt. Ze worden ook zelden aangegeven door de slachtoffers, die kunnen 
vrezen voor represailles, die soms dicht bij hun uitbuiters staan en/of zich in een precaire situatie bevinden. Deze overwegingen 
kunnen de grote jaarlijkse schommelingen in de cijfers sinds 2015 verklaren. 

Daling van het aantal geregistreerde misdrijven in 2020 ten opzichte van 2019 in de 
context van de gezondheidscrisis

De in 2020 vastgestelde daling van de feiten inzake mensenhandel (-43% ten opzichte van 2019) is deels te verklaren door de 
maatregelen die zijn genomen in het kader van de gezondheidscrisis, waardoor de uitbuiting nog meer verborgen bleef. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met het tijdelijke verbod op prostitutie, die zich vervolgens verplaatste naar Airbnb's, huurwoningen, 
onlinevarianten [1] … die moeilijker te controleren zijn. De stopzetting van een aantal economische activiteiten heeft eveneens 
gevolgen gehad voor de mogelijkheden tot economische uitbuiting, maar ook voor de opsporing ervan (minder controles enz.). 
De gezondheidscrisis heeft door de lockdowns de controle van de uitbuiters over hun slachtoffers versterkt, wat heeft geleid tot 
meer fysiek en/of seksueel geweld jegens de slachtoffers. 

+30%  
feiten inzake 
kinderpornografie 
sinds 2015, maar 
neerwaartse trend na 
een piek in 2018

Kinderpornografie blijft evenwel 
ondervertegenwoordigd in de 
politionele statistieken, net zoals 
mensensmokkel en economische 
uitbuiting (zie 2.2 hierna).

FIG. 73, Strafrechtelijke inbreuken 'mensenhandel en mensensmokkel' – BPV/BOPV.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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Seksuele uitbuiting is oververtegenwoordigd in het BHG

1 op de 5 geregistreerde feiten van seksuele uitbuiting in België wordt gelokaliseerd in het BHG. Wat de economische uitbuiting, 
kinderporno en mensensmokkel betreft, gaat het om 1 feit op de 10. Vermeldenswaard is dat het uitbuiten van bedelarij niet 
sterk vertegenwoordigd is, maar bijna uitsluitend betrekking heeft op het BHG, met 5 op de 7 geregistreerde feiten in België in 
2020.

Diverse andere geregistreerde strafbare feiten kunnen soms wijzen op mogelijke situaties van mensenhandel of -smokkel:

FIG. 74, Misdrijven die kunnen wijzen op mensenhandel en mensensmokkel – BPV/BOPV.

Verscheidene misdrijven 
die als 'potentiële 
indicatoren' van 
mensenhandel worden 
beschouwd, zijn 
oververtegenwoordigd in 
het BHG

Ondanks een daling in 2020 (behalve 
voor huisjesmelkers en aanzetten 
tot ontucht) blijven misdrijven 
die kunnen wijzen op mogelijke 
mensenhandel/-smokkel, in 2020 
sterk oververtegenwoordigd in het 
BHG. De aantrekkingskracht van 
het BHG (zie hoger) speelt ook mee 
bij ‘illegale’ migratie/’illegale’ arbeid 
enz. Zo wordt in België 36% van de 
feiten van ‘illegale’ arbeid, 31% van 
de gevallen van huisjesmelkerij, 
30% van de feiten inzake ‘illegale’ 
transmigratie en 21% van de feiten 
van uitbuiting van de ontucht van 
anderen, geregistreerd in het BHG.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

FEITEN

HUISJESMELKERIJ

47
AANZETTEN TOT 
ONTUCHT

48

ILLEGALE 
TRANSMIGRATIE

9.885

SOCIALE FRAUDE 
INZAKE BIJDRAGE 
(ZWARTWERK)

194

ILLEGALE ARBEID

67

UITBUITING VAN 
IEMANDS ONTUCHT

62

Bijna 10.000 pv's voor illegale transmigratie in het BHG

60% heeft betrekking op de verblijfsvergunning, 31% op de inschrijving in het vreemdelingenregister en 7% op toegang tot het 
grondgebied. Sommige van die personen kunnen potentiële slachtoffers zijn van mensensmokkel en/of mensenhandel. Merk 
op dat deze cijfers in ruime mate afhangen van het proactief optreden van de politie en de specifieke Brusselse kenmerken 
(Maximiliaanpark, aanwezigheid van tal van transitmigranten, in Brussel gelegen overheidsinstellingen zoals de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) enz.).
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2.2 Administratieve statistieken

2.2.1 De inspectie van de RSZ

Toename van het aantal afgesloten zaken, maar afname van vastgestelde potentiële 
situaties van mensenhandel in 2020

Naast de politiediensten spelen ook de Ecosoc-teams van de RSZ een belangrijke rol. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van 
uitbuiting en mensenhandel. Zo heeft de inspectie van de RSZ in 2020 in België 100 pv's en/of strafrechtelijke rapporten over 
mensenhandel opgesteld, wat een toename is met 72% in vergelijking met 2019. 4 op de 10 daarvan zijn in Brussel opgemaakt [2].

Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het gaat om onderzoeken die in 2020 werden afgesloten, maar dus 
betrekking kunnen hebben op feiten die vóór 2020 zijn vastgesteld. De checklists die door de inspecteurs worden opgesteld 
wanneer er voldoende duidelijke aanwijzingen zijn dat het om een potentiële situatie van mensenhandel gaat, leveren echter 
een significanter en meer onmiddellijk beeld op voor 2020, want ze zijn opgesteld vóór de afsluiting van het onderzoek. 134 
checklists werden opgesteld in 2020, waarvan 12 in het BHG. Een algemene stijging met 12% ten opzichte van 2019, maar een 
daling van 40% wat betreft het BHG.  

Personen met een onzeker verblijfsstatuut

De coronapandemie had een enorme impact op onze samenleving en economie, alsook op economische en seksuele uitbuiting: 
het valt te verwachten dat kwetsbare personen nu een groter risico lopen op uitbuiting. Deze crisis is immers een 'opportuniteit' 
voor misdaadorganisaties en oneerlijke werkgevers. Op internationaal niveau stelt het UNODC vast dat migranten en werklozen 
deel uitmaken van de groepen die het grootste doelwit vormen van mensensmokkelaars, en wel omdat ze verstoken zijn van 
werk, opleiding of sociale ondersteuning.  

In België staat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in voor de registratie van de aanvragen om internationale bescherming 
en om te bepalen of de aanvrager aanspraak kan maken op het vluchtelingenstatuut of op subsidiaire bescherming. Zowel 
de meerderjarige aanvragers van internationale bescherming als de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 
en de begeleide minderjarigen die om internationale bescherming vragen, worden dus meegeteld als aanvragers van 
internationale bescherming. In verband met de moeilijkheden om te reizen tijdens de gezondheidscrisis dalen de bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) ingediende aanvragen om internationale bescherming in 2020 in België (-44% ten opzichte van 
2019). Die daling is veel uitgesprokener dan die van de geregistreerde feiten van illegale transmigratie [3]. In het BHG is het 
'illegaal verblijf' bijzonder sterk vertegenwoordigd (6.029 feiten in 2020). Dat betekent dat er een grote groep mensen is met een 
onzeker statuut, die het risico lopen het slachtoffer te worden (als ze dat al niet zijn) van smokkelaars of uitbuiters. 

82 aanvragen voor verblijfsdocumenten door potentiële slachtoffers van mensenhandel of 
-smokkel in 2020, -47% ten opzichte van 2019

 

Iedereen die heeft verklaard een mogelijk slachtoffer van mensenhandel of -smokkel te zijn en die een verblijfsvergunning heeft 
aangevraagd op grond van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen [A], kan bij de DVZ verblijfsdocumenten aanvragen. In 2020 betrof de meerderheid van de 82 aanvragen gevallen 
van economische uitbuiting (6 op de 10). Daarvan was 2/3 van de slachtoffers ouder dan 31 jaar en waren 8 op de 10 mannen. 
Een derde van deze aanvragen had te maken met gevallen van seksuele uitbuiting (32%), waarbij meestal vrouwen (9 op de 10 
slachtoffers) en personen jonger dan 31 jaar (3 op de 4) betrokken waren [3]. 

Minderjarigen

Online seksueel misbruik van kinderen blijft een grote bedreiging. De coronasituatie heeft de tijd die mensen online doorbrengen 
doen toenemen, of het nu gaat om telewerk, afstandsonderwijs of vrijetijdsbesteding. Mensensmokkelaars passen hun modus 
operandi ook aan in het kader van de gezondheidscrisis: de rekrutering van slachtoffers en de uitbuiting gebeuren steeds meer 
online. Minderjarigen zijn bijzonder kwetsbaar op de sociale media, waar ze worden beschouwd als 'makkelijke doelwitten'. 
Ze worden meer blootgesteld aan de potentiële daders door online spelletjes, apps, chatgroepen of phishingpogingen. 
Pedoseksuele delinquenten kunnen online misbruik maken van eenzame en geïsoleerde kinderen. Zo kunnen ze contact met 
hen zoeken met het oog op de productie van expliciet materiaal of om met hen af te spreken in het echte leven. Er bestaat ook 
een risico dat jongeren in handen vallen van tienerpooiers, een complex en verborgen sociaal fenomeen, dat moeilijk in cijfers 
kan worden uitgedrukt [4].

137 pv's in verband met kinderpornografie in het BHG in 2020

Bij 2 op de 3 feiten van kinderporno gaat het om verspreiding en bij 1 op de 5 feiten om het bezit van pedopornografisch 
beeldmateriaal (zie de actie Police2Peer op dit gebied [5]). 

De daling van het aantal feiten inzake kinderporno in de politiestatistieken 
in 2020 wijst niet op een afname van het probleem. De vzw Child Focus 
behandelde in 2020 2.173 dossiers van seksuele uitbuiting, waarvan 
2.056 nieuwe meldingen via stopchildporno.be (meldingen van beelden 
van seksueel misbruik van kinderen, waarvan 376 daadwerkelijk illegale 
inhoud bevatten). 

Toename van het aantal dossiers
van seksuele uitbuiting (+47%)
en online veiligheid (+54%)
bij Child Focus naar aanleiding 
van de coronacrisis [4]

Child Focus behandelde in 2020 ook 66 nieuwe dossiers betreffende andere vormen van seksuele uitbuiting (bv. in de 
prostitutie), plus 46 dossiers van dit type die niet afgesloten zijn in de voorbije jaren. Het aantal dossiers inzake 'prostitutie van 
minderjarigen' is niet afgenomen in 2020, ondanks de lockdown. Deze cijfers zijn bovendien onvolledig, want tal van gevallen 
worden niet aangegeven, en nog minder in het kader van de gezondheidscrisis. 

In 2020 hadden 45 van de 66 dossiers inzake seksuele uitbuiting van minderjarigen (7 op de 10) betrekking op tienerpooiers. 
Bijna al hun slachtoffers zijn meisjes, van wie 3 op de 10 in een jeugdzorgcentrum verbleven – kwetsbare personen die 'makkelijk' 
uit te buiten zijn [6]. 

Het is ook belangrijk aandacht te besteden aan de dossiers betreffende online veiligheid: 411 dossiers in 2020, waarvan 33% 
betrekking had op problematische sexting, 24% op seksuele afpersing via het internet (sextorsion), 14% op grooming en 10% op 
ongewenst seksueel gedrag (zie T1).

359 dossiers betreffende verdwijningen van NBMV's behandeld door Child Focus in België, 
dus gemiddeld 1 per dag

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV's) zijn kwetsbare jongeren die vaak een traumatische voorgeschiedenis 
hebben, in een onzekere verblijfssituatie verkeren, geen familie om zich heen hebben en een grote nood hebben aan 
psychologische ondersteuning en praktische begeleiding. Ze lopen een groot risico om het slachtoffer te worden van seksuele 
of economische uitbuiting. In België heeft Child Focus in 2020 359 dossiers met betrekking tot verdwijningen van NBMV's 
behandeld, waaronder 99 nieuwe meldingen. Nauwelijks 1 op de 5 van die dossiers kon worden afgesloten. In de 99 nieuwe 
dossiers zijn 4 van de 5 verdwenen NBMV's jongens; de helft is jonger dan 15 jaar en 30% is afkomstig uit Marokko [4]. 
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71
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UITBUITING DOOR 
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6

Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1

Instroom op het correctioneel parket

FIG. 75, Instroom 2020 in 
het Brusselse correctioneel 
parket. Mensenhandel en 
mensensmokkel – BPV/BOPV.

Gerechtelijke statistieken 

De sterke stijging sinds 2015 van zaken in verband met kinderporno en seksuele 
uitbuiting zet zich door in 2020, tijdens de gezondheidscrisis

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

ZONDERGEVOLGSTELLING VAN TECHNISCHE AARD

ZONDERGEVOLGSTELLING MET OPPORTUNITEITSREDENEN

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSINGEN

VERVOLGING

ALTERNATIEVE MAATREGELEN

Afgezien van arbeidsuitbuiting is het aantal bij het parket ingediende zaken op het gebied van kinderpornografie, seksuele 
uitbuiting en mensenhandel gestegen, zowel sinds 2015 als sinds 2019. Dit weerspiegelt de inspanningen van de politiediensten 
om deze zaken op te sporen. De toename in 2020 van kinderpornografie en seksuele uitbuiting laat een tegenovergestelde 
ontwikkeling zien in vergelijking met de tendens die naar voren komt uit de politiestatistieken (zie hierboven). Anderzijds is 
er, net als op het niveau van de politie, een oververtegenwoordiging van zaken van seksuele uitbuiting op het niveau van het 
Brusselse correctionele parket (31% van alle dergelijke zaken zijn bij de Belgische parketten aanhangig gemaakt). 

Uitstroom op het correctioneel parket
FIG. 76, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel, uitgesplitst naar afsluitende beslissing. Mensenhandel 
en mensensmokkel – BPV/BOPV.

64 zaken van mensenhandel - seksuele uitbuiting

22 zaken van mensensmokkel

224 zaken van kinderpornografie

5 zaken van mensenhandel: uitbuiting door arbeid

14% van de dossiers betreffende seksuele uitbuiting en mensensmokkel wordt vervolgd 
door het parket van Brussel

Heel wat dossiers betreffende mensenhandel en mensensmokkel hebben een nationale of internationale reikwijdte. We moeten 
ook beseffen dat de dossiers die bij het federaal parket terechtkomen, niet in de bovengenoemde cijfers zijn opgenomen, of dat 
dossiers vaak ter beschikking worden gesteld van een ander bevoegd parket. Ook moeten de lage cijfers voor arbeidsuitbuiting 
(net als op het niveau van de instroom) worden gerelativeerd door het feit dat deze kwestie vaak wordt behandeld door het 
Arbeidsauditoraat, en niet door het Openbaar Ministerie. Het hier gepresenteerde overzicht geeft dus slechts een gedeeltelijk 
beeld van de behandeling van dit soort zaken door het Brusselse Openbaar Ministerie. 

Bij zaken van kinderpornografie worden in 1 op de 10 gevallen die bij het parket belanden, alternatieve maatregelen opgelegd. 
Het gaat vooral om pretoriaanse probaties, en in mindere mate om geslaagde bemiddelingen en maatregelen. In meer dan 40% 
van de dossiers inzake seksuele uitbuiting en mensensmokkel wordt geen procedure opgestart wegens technische motieven 
(hoofdzakelijk omwille van onvoldoende bewijslast of onbekende daders) en in iets meer dan 20% wegens opportuniteitsmotieven.  

3.2 Opvolging van de slachtoffers
België heeft gekozen voor een multidisciplinaire aanpak van de strijd tegen mensenhandel. Tegelijk met de vervolging van 
de daders worden meerderjarige slachtoffers door de politiediensten of de arbeidsinspectie, die hen ontdekken bij controles, 
doorverwezen naar gespecialiseerde centra (vzw's Pag-asa, Payoke en Sürya). De centra werken met multidisciplinaire 
teams (opvoeders, maatschappelijk werkers, criminologen enz.) en bieden een begeleidingsplan aan met psychosociale en 
medische hulp, administratieve begeleiding en juridische bijstand. De centra zijn niet structureel aangepast voor de opvang van 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Daarom worden die slachtoffers in principe ondergebracht in centra voor niet-
begeleide minderjarigen/slachtoffers van mensenhandel, zoals Esperanto in Wallonië en Minor Ndako in Vlaanderen en Brussel. 
Aangezien er een nauwe samenwerking is tussen de centra en het fenomeen van mensenhandel niet stopt bij de gewestelijke 
en nationale grenzen, is het belangrijk om het aantal begeleide slachtoffers van alle centra in aanmerking te nemen. Deze 
gegevens volstaan echter niet om de omvang van het werk van de gespecialiseerde centra in te schatten, omdat de duur van 
de begeleiding niet in aanmerking wordt genomen als een indicator. 

88 slachtoffers van mensenhandel in een 
begeleidingstraject, -39 % ten opzichte van 
2019 als gevolg van de gezondheidscrisis

-45% -14%

Van de 88 slachtoffers die in 2020 werden begeleid door een gespecia-
liseerd centrum, werd meer dan 1 op de 2 economisch uitgebuit en wer-
den 4 op de 10 seksueel uitgebuit. Er is sprake van een sterke gender-
dimensie tussen deze twee soorten uitbuiting: de meeste slachtoffers 
van economische uitbuiting zijn mannen, die van seksuele uitbuiting 
dan weer vrouwen. Evenals slachtoffers van mensenhandel kunnen ook 
slachtoffers van een verzwarende vorm van mensenhandel aanspraak 
maken op het slachtofferstatuut. In 2020 werden 5 slachtoffers van 
mensenhandel door de gespecialiseerde centra begeleid.

De slachtoffers van mensenhandel 
die door de gespecialiseerde centra 
worden begeleid, zijn hoofdzakelijk 
mannen die het slachtoffer zijn van 
economische uitbuiting

In 2020 was het vanwege de gezondheidscrisis 
moeilijker om de slachtoffers op te sporen en op 
te vangen. De centra die gespecialiseerd zijn in de 
opvang van slachtoffers van mensenhandel, moesten 
dus vaststellen dat ze verhoudingsgewijs weinig 
aanvragen hebben gekregen tijdens die periode, wat 
de vrees wekt dat een groot aantal slachtoffers van 
mensenhandel onder de radar is gebleven.

Economische uitbuiting
Op het vlak van economische uitbuiting ontving de vzw Fairwork Belgium 474 hulpaanvragen in 2020 voor heel 
België, ook in dalende lijn ten opzichte van 2019 (-9%). Enerzijds viel een aantal economische sectoren tijdens de 
gezondheidscrisis stil (met minder mogelijkheden tot uitbuiting), anderzijds lijkt het erop dat veel werknemers ervoor 
kozen om te blijven werken voor een werkgever die hen uitbuit, liever dan het risico te lopen om tijdens de pandemie 
werkloos en zonder bestaansmiddelen te raken. Van de hulpzoekenden die zich hebben gewend tot het veilig loket 
van Fairwork Belgium: zijn 6 op de 10 een man, komen 9 op de 10 van buiten de Europese Unie en verblijven 7 op de 
10 in het BHG [7].
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Conclusies en aanbevelingen
Mensenhandel is een fenomeen dat niet erg zichtbaar is voor 
de burgers en waarvan de opsporing ingewikkeld blijft voor de 
preventie- en veiligheidsactoren. Er bestaan gespecialiseerde 
centra voor slachtoffers, maar die worden niet altijd bereikt. 
Ze stellen trouwens een daling vast van het aantal meldingen 
tijdens de pandemie. De door de politie geregistreerde feiten 
zijn trouwens ook met een derde verminderd in 2020. We 
merken bovendien een verschuiving naar een nog meer 
verborgen prostitutie (online, huurwoningen, Airbnb  …), 
waardoor ze nog moeilijker op te sporen is.

 › Daarom is het van groot belang om initiatieven tot 
laagdrempelige toegang te ondersteunen, alsook specifieke 
preventie- en bewustmakingscampagnes om potentiële 
slachtoffers te bereiken en hen te informeren over hun 
rechten, de mogelijkheden voor steun en voor het indienen 
van een klacht (zie GVPP maatregelen 4.3 en 4.9).

 › Het is ook noodzakelijk om bewustmakingscampagnes 
voor het grote publiek op te zetten om de waakzaamheid te 
verhogen en de risico's te beperken, met bijzondere nadruk 
op de online rekrutering en uitbuiting van de slachtoffers  
(zie GVPP, maatregel 4.3).

1 op de 5 gevallen van seksuele uitbuiting in België wordt 
geregistreerd in het BHG, terwijl dit cijfer daalt tot 1 op de 10 
voor economische uitbuiting, kinderporno en mensensmokkel. 
Wat de follow-up betreft, stijgt het aantal zaken van seksuele 
uitbuiting en kinderpornografie dat bij het parket van Brussel 
aanhangig wordt gemaakt, maar de identificatie van zowel 

daders als slachtoffers blijft een belangrijk aandachtspunt. 

 › Het is dus belangrijk om de opsporing en de juiste 
doorverwijzing van potentiële slachtoffers te verbeteren. 
Daarvoor is een versterking van het aanbod van 
multidisciplinaire opleidingen voor de eerstelijnsdiensten 
nodig (zie GVPP, maatregel 4.2). Personen met een onzeker 
verblijfsstatuut en minderjarigen, die bijzonder kwetsbaar 
zijn voor mensenhandel en -smokkel, verdienen in dit 
verband bijzondere aandacht.

Meerdere misdrijven die 'potentiële aanwijzingen' zijn van 
mensensmokkel, zijn oververtegenwoordigd in het BHG: 
huisjesmelkerij, illegale transmigratie of ook illegale arbeid.

 › De ontwikkeling van een administratieve aanpak kan 
mensenhandel en mensensmokkel voorkomen door de 
medewerkers van de administraties bewust te maken van 
het probleem en door 'barrièremodellen' te ontwikkelen 
om sneller indicatoren van mensenhandel op te sporen op 
verschillende niveaus (rekrutering, vervoer, huisvesting, 
werkgelegenheid, op financieel/administratief vlak, 
facilitators, partners …) (zie GVPP maatregelen 4.4, 4.5, 4.10).

 › Ook een verbetering van het delen van kennis en expertise 
tussen de diensten is van cruciaal belang: lokale politie, 
federale politie, inspectiediensten (RSZ, RVA, Toezicht op de 
Sociale Wetten (TSW), Toezicht op het Welzijn, huisvesting.
brussels, enz.), maar ook expertise- en kenniscentra (Myria, 
gespecialiseerde centra, universiteiten, hulpverenigingen 
enz.) (zie GVPP maatregelen 4.2, 4.4, 4.5).
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Thematiek 5 Eigendomsdelicten
Eigendomsdelicten zijn zeer zichtbare misdrijven met een grote impact op het 
algemene veiligheidsgevoel. Hieronder vallen verscheidene vormen van diefstal, 
afpersing en beschadigingen van roerende en onroerende goederen. De categorie 
'fraude' wordt hier behandeld in thema 8 'fraude en smokkel', want het gaat hier om 
specifieke frauduleuze handelingen of middelen en criminele processen (bv. heling, 
witwassen van geld enz.).
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FIG. 77, Problemen die als tamelijk groot of erg groot 
worden ervaren in het BHG – BPV/BOPV.

FIG. 78, Slachtofferschap in het BHG – BPV/BOPV.

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)
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WONINGINBRAAK

DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE GOEDEREN

DIEFSTAL VAN EEN VERVOERMIDDEL

WONINGINBRAAK

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

Vandalisme, diefstal en inbraak worden 
door 7 op de 10 inwoners gezien als 
belangrijke problemen in het BHG

Eigendomsdelicten worden door een meerderheid van de 
inwoners als problematische fenomenen beschouwd. Zij 
hebben het dan vooral over vandalisme, terwijl pendelaars en 
toeristen diefstallen bovenaan de lijst vermogensdelicten in 
het BHG als (zeer) belangrijk plaatsen.

1 op de 10 inwoners verklaart in de 12 maanden voorafgaand 
aan de enquête het slachtoffer te zijn geweest van (minstens) 
1 eigendomsdelict. Dit aandeel neemt licht toe voor pendelaars 
en stijgt nog meer voor toeristen, vooral voor diefstal van 
persoonlijke bezittingen (25%). 

In de 12 maanden voorafgaand aan de GVE: 

Iets meer dan 1 op de 10 inwoners 
zegt het slachtoffer te zijn geweest van een 
diefstal van persoonlijke bezittingen of een 
diefstal van een voertuig (auto, fiets …)

Iets minder dan 1 op de 10 
inwoners zegt het slachtoffer te zijn 
geweest van een woninginbraak

Het aantal klachten over diefstal van bezittingen is hoog

Eigendomsdelicten (autodiefstal, woninginbraken) zijn de feiten waarvoor de inwoners volgens hun verklaringen het vaakst 
klacht hebben ingediend bij de politiediensten, met een aangiftepercentage van respectievelijk 80% en 81%. Dit vooral om 
verzekeringstechnische redenen en met het oog op financiële schadeloosstelling. Pendelaars die het slachtoffer zijn geweest 
van autodiefstallen, verklaren in 87% van de gevallen klacht te hebben ingediend, terwijl toeristen verklaren dat in 85% van de 
gevallen te hebben gedaan. 

Diefstallen van persoonlijke bezittingen worden door bewoners in 75% van de gevallen aangegeven, door pendelaars in 73% 
van de gevallen en door toeristen in 76% van de gevallen. Tot slot verklaarden toeristen die het slachtoffer zijn geworden van 
diefstallen op hun verblijfplaats, dat ze in 75% van de gevallen klacht hebben ingediend. 
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FEITEN

Geregistreerde criminaliteit
2.1 Politionele statistieken

In 2020 heeft de politie in het BHG 60.432 misdrijven in verband met diefstal, afpersing en beschadiging van goederen 
geregistreerd. Met 36% van het totale aantal geregistreerde feiten is dit de meest voorkomende thematiek in de geregistreerde 
criminaliteit in het Gewest. In 2020 stellen we wel een grote afname (-28%) vast ten opzichte van 2019. Die sluit aan bij een 
algemene neerwaartse trend sinds 2015 (-24%), maar wordt ook voor een stuk verklaard door de gezondheidsmaatregelen 
die de gelegenheden om diefstallen te plegen, hebben ingeperkt (sluiting van winkels, beperking van culturele en recreatieve 
activiteiten), en het ook moeilijker hebben gemaakt om in te breken (telewerk, beperking van activiteiten zodat mensen 
veel meer thuis waren). Ondanks deze daling zijn de eigendomsdelicten oververtegenwoordigd in het BHG: 22% van de in 
België geregistreerde feiten van dit type doet zich voor in het Gewest. Het merendeel (78%) betreft diefstallen zonder geweld 
(7% diefstallen met geweld, 14% beschadigingen van eigendommen en 1% afpersing). Na een algemeen overzicht van de 
eigendomsdelicten per figuur/crimineel fenomeen, zoomen we in op inbraken en fietsendiefstallen.  

-28% eigendomsdelicten in 2020 ten opzichte van 2019

FIG. 79, Criminele figuren 
'eigendomsdelicten' – BPV/BOPV.

De criminele figuren/fenomenen hebben 
betrekking op feiten die niet als dusdanig 
zijn opgenomen in het Strafwetboek, maar 
die onder die benaming worden opgenomen 
in de dagelijkse politionele praktijk [1]. We 
wijzen erop dat de hier per figuur/fenomeen 
gepresenteerde cijfers niet zomaar kunnen 
worden opgeteld, aangezien sommige 
misdrijven in verschillende categorieën 
kunnen zijn ondergebracht (bv. fietsendiefstal 
met geweld). 

Enkel de fietsendiefstallen 
nemen nog verder toe (+54% 
sinds 2015) 

In alle categorieën is er een daling merkbaar, 
behalve voor fietsendiefstallen, die verder 
blijven toenemen in 2020, ondanks de 
gezondheidscrisis (zie deel I, 'Mobiliteit' over 
de toename van het gebruik van de fiets 
in 2020). En ondanks een sterke daling van 
die feiten door de gezondheidsmaatregelen 
die de mogelijkheden ertoe hebben beperkt, 
blijven zakkenrollerij en grijpdiefstallen sterk 
oververtegenwoordigd in het BHG.

6 op de 10 gevallen van 
zakkenrollerij en 1 op 
de 2 grijpdiefstallen 
in België worden 
gepleegd in het BHG
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Woninginbraken
Dagelijks gemiddeld 14 (pogingen tot) inbraak in privéwoningen, in dalende lijn ten opzichte 
van 2019

In 2020 heeft de politie 7.534 inbraken in gebouwen geregistreerd, een daling met 27% ten opzichte van 2019. Er zijn drie 
verschillende criminele figuren volgens het soort gebouw dat het doelwit is van de inbreker. In de meeste gevallen (5.184) gaat 
het om een privéwoning. De andere inbraken gebeuren in ondernemingen of handelszaken (1.952), of openbare diensten of 
administratieve gebouwen (409). Merk op dat de drie criminele figuren niet zomaar mogen worden opgeteld, omdat bepaalde 
inbraken betrekking kunnen hebben op meerdere soorten plaatsen (bv. tegelijk privéwoning en handelszaak).

Woninginbraken vertonen de grootste daling ten opzichte van 2019 (-30%), in het kader van de coronacrisis van 2020: minder 
vakanties, minder culturele en vrijetijdsactiviteiten, meer telewerk. Dit heeft allemaal geleid tot allemaal tot een grotere 
aanwezigheid thuis en minder gunstige gelegenheden om in te breken. Het aantal (pogingen tot) inbraken was bijzonder laag 
tijdens de eerste lockdown (214 feiten in april, -60% in vergelijking met 2019). In diezelfde gezondheidscontext zijn ook de 
verzoeken aan de politie via Police-on-Web voor toezicht op de woning in 2020 aanzienlijk gedaald (-55%).

Van de 5.184 aangegeven woninginbraken zijn er 4 op de 10 pogingen, tegenover 1 op de 3 in 2015, wat erop zou kunnen 
wijzen dat de inwoners hun woning steeds meer beveiligen. Dit wordt bevestigd door de GVE, waarbij 1 op de 2 inwoners 
verklaart te beschikken over een beveiligde deur, 40% over een alarmsysteem. 27% verklaart zelfs bewakingscamera's te hebben 
geïnstalleerd en 1 op de 5 laat het licht continu aan.

FIG. 80, Woninginbraken die kunnen worden gelokaliseerd op het niveau van 
de Brusselse wijken in 2020 (91% van het totale aantal feiten van dit type) – 
BPV/BOPV.

AANTAL FEITEN PER WIJK (2020)

VARIATIE 2019-2020:
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Bron: Federale Politie/CSD

FIG. 82, Diefstallen van fietsen en bromfietsen die kunnen worden 
gelokaliseerd op het niveau van de Brusselse wijken in 2020  
(63% van het totale aantal feiten  
van dit type) – BPV/BOPV.
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Bron: Federale Politie/CSD

AANTAL FEITEN PER WIJK

BIZET - HET RAD - CERIA

FIG. 81, Maandelijkse evolutie fietsdiefstallen 2019 – 2020 – BPV/BOPV. 
Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

De wijken die in 2020 het meest getroffen worden door 
inbraken in woningen zijn Bizet - Het Rad - Ceria (Anderlecht), 
Machtens (Anderlecht/Molenbeek), Woeste (Jette) en 
Churchill (Ukkel). In deze wijken zijn de cijfers wel gedaald ten 
opzichte van 2019, met uitzondering van Bizet - Het Rad - 
Ceria. Het westen van Anderlecht wordt, net als het oosten 
van het gewest en het kanaalgebied, immers gekenmerkt 
door een toename aan inbraken.

Fietsendiefstallen
In het BHG worden gemiddeld 12 fietsendiefstallen per dag bij de politie gemeld, een
cijfer dat elk jaar blijft stijgen 

Fietsendiefstallen zijn de enige eigendomsdelicten die een 
stijgende trend vertonen in de politiestatistieken, en dit zowel 
sinds 2015 (+54%) als sinds 2019 (+2%).

De ontwikkeling van de zachte mobiliteit, met in het bijzonder 
een toename van jaar tot jaar van het gebruik van de fiets 
in het BHG (+64% in 2020 ten opzichte van 2019 [3]), heeft 
gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid (zie T6), 
maar ook op het vlak van diefstallen, die steeds vaker een fiets 
als doelwit hebben (+54% sinds 2015, een stijging die zich 
ondanks de gezondheidscrisis doorzet in 2020).

In 2020 werden 4.474 fietsendiefstallen aangegeven aan de 
politie, wat neerkomt op gemiddeld 12 fietsendiefstallen per 
dag. 31% ervan werd aangegeven via Police-on-Web (1.407, 
een stijging van +67% ten opzichte van 2019). Merk op dat 
fietsendiefstallen verhoudingsgewijs minder vaak aan de 
politie worden aangegeven dan inbraken: er werden wellicht 
12.000 fietsen gestolen in 2020, gemiddeld 33 per dag, 
waarvan de helft in de gemeenschappelijke ruimten van een 
gebouw, aldus de vzw Pro Velo [2]. 

Fietsendiefstallen worden het vaakst 
gepleegd in het voorjaar en in de zomer, 
tussen mei en oktober (zowel in 2019 
als in 2020), wat verband houdt met 
het intensievere gebruik van deze 
vervoerswijze wanneer het terug mooi 
weer wordt.

Ondanks de stijging in 2020 is het effect 
van de eerste lockdown (strikte lockdown
met verbod op verplaatsingen) zichtbaar, 
aangezien de cijfers voor fietsendiefstallen 
bijzonder laag zijn in maart en april 2020.

Geografisch gezien worden de 
meeste diefstallen van fietsen
en bromfietsen gepleegd in de
centrumwijken (Dansaert) en 
op een as die loopt van Sint-
Gillis en Elsene naar Ukkel 
(door de wijken Hoog Sint-
Gillis en Brugmann-Lepoutre 
in Elsene).
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FIG. 83, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket. Selectie van feiten,  
goed voor 62% van de instroom 'eigendomsdelicten' – BPV/BOPV.

Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1 Gerechtelijke statistieken 

Instroom op het correctioneel parket

Er werden 13.229 dossiers wegens diefstal, afpersing, beschadigingen en brandstichting ingediend bij het parket van Brussel.

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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De oververtegenwoordiging van de eigen-
domsdelicten in het BHG in de politie- 
statistieken wordt niet waargenomen op 
het niveau van het Brusselse parket

12% van de dossiers van dit type die aanhangig zijn gemaakt 
in alle Belgische parketten, in verband met het grote aantal 
feiten die door middel van een VPV (zie hoger: algemeen 
beeld – politionele statistieken) worden behandeld en worden 
niet doorgegeven aan het parket (met name voor gewone 
diefstallen zonder geïdentificeerde verdachten). Gewone 
diefstallen van fietsen of auto's komen immers weinig voor in 
de cijfers van het parket.

Behalve voor diefstal met geweld of 
bedreigingen

Diefstallen met geweld of bedreiging vertegenwoordigen een 
derde van de inkomende dossiers. 42% van die in 2020 in 
België gepleegde feiten werd in het BHG gepleegd, ondanks 
een daling met 37% ten opzichte van 2015 en met 20% ten 
opzichte van 2019. Wat diefstallen gewapenderhand betreft, 
wordt 39% van die misdrijven in 2020 aanhangig gemaakt bij 
het Brusselse parket.

Uitstroom op het correctioneel parket
In 2020 werden 11.912 zaken afgesloten door het correctioneel parket.

FIG. 84, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel, uitgesplitst naar afsluitende beslissing. Selectie van 
feiten, goed voor 71% van de uitstroom 'eigendomsdelicten' – BPV/BOPV.
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

De meest vervolgde strafzaken zijn woninginbraken (15%), gewapende diefstallen (15%) 
en diefstallen uit voertuigen (13%)

Meer dan de helft van de dossiers wordt geseponeerd

Bij brandstichting en diefstal met geweld (al dan niet gewapend) overheersen technische motieven, terwijl bij winkeldiefstal, 
zakkenrollerij, autodiefstal, vernieling en beschadigingde opportuniteitsmotieven het vaakst worden aangehaald, waarschijnlijk 
vooral omdat het moeilijk is een dader te identificeren. Alternatieve maatregelen (hoofdzakelijk administratieve sancties) zijn niet 
onbelangrijk voor winkeldiefstal (bijna een derde van de beslissingen tot afsluiting) en voor beschadiging (graffiti enz.) (bijna een 
kwart van de beslissingen tot afsluiting).

Jeugdparket

Op het niveau van het parket voor jeugdzaken 
vertegenwoordigen eigendomsdelicten 27% van de
als misdrijf omschreven feiten (MOF) die in 2020 
binnenkomen, een aandeel dat vergelijkbaar is met 
dat op het niveau van het correctioneel parket 
(28%), maar ze dalen sterker sinds 2019 (-23%, ten 
opzichte van -5% bij het correctioneel parket). Het 
gaat vooral om diefstallen met geweld of bedreiging 
(667), winkeldiefstal (352) en eenvoudige diefstal 
(264). Zakkenrollerij gebeurt dan wel minder 
frequent (138), maar gaat in stijgende lijn sinds 
2015 (+48%) en is oververtegenwoordigd in het 
BHG in de feiten die door minderjarigen worden 
gepleegd en die aanhangig worden gemaakt bij een 
Belgisch jeugdparket (57%). Bij de beschadigingen 
is brandstichting de enige tenlastelegging die is 
toegenomen ten opzichte van 2015 (+10%) en 2019 
(+36%).
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Correctionele rechtbank van eerste aanleg

FIG. 85, Correctionele of 
gecorrectionaliseerde zaken 
die aanhangig zijn gemaakt bij 
de correctionele rechtbank van 
eerste aanleg in Brussel op het 
vlak van de eigendomsdelicten – 
BPV/BOPV.

Van de correctionele of gecorrectiona-
liseerde zaken die in 2020 aanhangig 
zijn gemaakt en betrekking hebben op 
eigendomsdelicten (geselecteerd door 
de analisten van het College van hoven 
en rechtbanken), is diefstal met geweld 
het meest vertegenwoordigd (47% van de 
dossiers inzake eigendomsdelicten).

Hoe hoger in de
strafrechtelijke keten,
hoe meer de diefstallen
met geweld
vertegenwoordigd zijn

DIEFSTAL DMV GEWELD, CARJACKING, HOMEJACKING

DIEFSTAL DMV BRAAK, INKLIMMING OF VALSE SLEUTELS 

WINKELDIEFSTAL

GEWONE DIEFSTAL, ZAKKENROLLERIJ, ENZ.

VERNIELINGEN EN BESCHADIGINGEN

Bron: Statistisch analisten van het College van hoven en rechtbanken

Merk op dat voor bepaalde eigendomsdelicten die in het Algemeen politiereglement zijn opgenomen als gemengde overtredingen, 
gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden opgelegd in plaats van strafrechtelijke vervolgingen – volgens de 
protocollen die zijn opgesteld met het parket van Brussel: beschadigingen (behalve aan auto's) en winkeldiefstallen met een nadeel 
van minder dan € 250 in totaal, gepleegd door een identificeerbare dader die niet illegaal in het land verblijft. In de toekomst zal het 
BOPV nog meer samenwerken met de gemeenten om precieze cijfers te verkrijgen over het aantal gemengde overtredingen dat 
daadwerkelijk wordt afgehandeld door de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren van het Gewest.

Conclusies en aanbevelingen
Inwoners, pendelaars en toeristen beschouwen 
eigendomsdelicten als belangrijke problemen in het Gewest.
Meer dan 1 op de 10 personen geeft aan het slachtoffer te 
zijn geweest van een diefstal van persoonlijke bezittingen 
of van een voertuig. Dit zijn de meest gerapporteerde feiten 
van slachtofferschap (met name om verzekeringstechnische 
redenen), ze maken 36% uit van het totale aantal door de 
politie geregistreerde feiten in het BHG. Uit de Gewestelijke 
veiligheidsenquête bleek nochtans dat het neerleggen van 
een klacht geen automatisme is.

 › Een betere melding van feiten aan de politie maakt 
het mogelijk om meer informatie te verkrijgen over de 
tendensen over de tijd en over de gebruikte modi operandi. 
Daarom moeten initiatieven die gericht zijn op het verhogen 
van het aantal klachtneerleggingen, worden ondersteund. 
Dit houdt onder meer in dat de mogelijkheden om online 
melding te maken, bv. via Police-on-Web, moeten worden 
gestimuleerd (zie GVPP, maatregel 5.6).

Uit de feiten komen bepaalde fenomenen duidelijk naar voren. 
In het BHG worden gemiddeld 12 fietsendiefstallen per dag bij 
de politie gemeld, een cijfer dat elk jaar blijft stijgen.

 › Er zijn preventieve maatregelen in verband met dit fenomeen, 
waarover nog meer moet worden gecommuniceerd. Zo 
kunnen de graveringen en de registratie van fietsen via 
Mybike.brussels met behulp van een sticker met een QR-
code helpen om een fietsendiefstal makkelijker aan te 
geven, maar ook om de fiets terug te vinden.

 › Bij de bewustmaking van de burgers is het ook van belang 
in te gaan op de ontwikkelingen en de modi operandi: 50% 
van de fietsendiefstallen vindt bijvoorbeeld plaats in private 
ruimten (bv. in garages, gebouwen enz.). Het is dus erg 
belangrijk dat mensen hun fietsen ook daar beveiligen (zie 

GVPP, maatregel 5.4). 
 › De verschillende maatregelen ter bestrijding van het 
toenemende aantal fietsendiefstallen op openbare en 
private plaatsen (specifieke bewustmakingscampagnes, 

acties inzake gravering en registratie, fietsen als lokaas enz.) 
verdienen een specifieke en gecoördineerde aanpak (zie GVPP, 

maatregel 5.5). 

De gezondheidscrisis en de bijbehorende maatregelen 
hebben de gunstige gelegenheden voor eigendomsdelicten 
verminderd, met als gevolg een globale daling met 28% ten 
opzichte van 2019. Toch blijft het aantal diefstallen in het BHG 
sterk oververtegenwoordigd ten opzichte van België. Zo tellen 
we 14 (pogingen tot) woninginbraken per dag in het Gewest.

 › Algemene preventiecampagnes blijven nuttig om de 
burgers bewust te maken van de risico's en van de 
manieren waarop zij zich tegen inbraak en diefstal kunnen 
beschermen (zie GVPP, maatregel 5.4). 

 › Initiatieven zoals de buurtinformatienetwerken (BIN) 
kunnen ook een positieve rol spelen op het vlak van het 
veiligheidsgevoel, maar ook op het vlak van preventie 
en informatie-uitwisseling tussen burgers en politie bij 
inbraakgolven.

 › De diefstalpreventieadviseurs (DPA's) spelen ook een 
belangrijke rol bij de preventie van inbraken doordat 
ze technische en preventieve adviezen op maat 
geven (organisatorische, mechanische, architecturale, 
elektronische maatregelen).

 › Op bepaalde risicoplaatsen (zoals openbare ruimten, 
handelszaken, openbaar vervoer, evenementen, 
fietsstallingen, woningen enz.) kunnen potentiële daders 
van eigendomsdelicten worden ontmoedigd door een 
sterkere zichtbare aanwezigheid van veiligheidsagenten (zie 

GVPP, maatregel 5.1). 
 › Bovendien omhelst de integrale benadering van dit 
fenomeen ook de integratie van veiligheidsmaatregelen 
in de ordening van de openbare ruimte (zie GVPP, maatregel 

5.2) via de organisatie en de inrichting van de ruimte en 
de architectuur (Security by Design), maar ook de aanpak 
van andere fenomenen, zoals georganiseerde misdaad of 
rondtrekkende dadergroepen, heling enz. (zie T8). 
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op https://provelo.cdn.prismic.io/provelo/bbef678f-85e3-4a7e-8825-11ecf5fcf15d_observatoire-NL-2020.pdf. 



117116

30%

28%

26%

25%

21%

20%

18%

18%

18%

18%

20%

18%

18%

16%

25%

21%

20%

17%

%5 %5

59,5
48%

65% 59,5% %

FIG. 86, Aandeel van de respondenten (GVE 2020) volgens 
wie de verkeersveiligheid een tamelijk groot of zeer groot 
probleem is in het BHG – BPV/BOPV.

Thematiek 6 Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid
 
Omdat de mobiliteitspraktijken binnen het Gewest evolueren, worden tal van 
gebruikers van verschillende vervoerswijzen naast elkaar gebracht in het verkeer. 
Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van verkeersveiligheid en 
openbare rust. Met name de overdreven snelheid en het drukke wegverkeer vormen 
een storende factor voor de burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook 
het gebrek aan aangepaste infrastructuur voor de actieve verplaatsingswijzen (te 
voet, per fiets, andere alternatieve transportmiddelen, …). Het openbaar vervoer, 
waarvan erg veel gebruik wordt gemaakt in het BHG, vormt ook een aspect 
waarmee rekening moet worden gehouden in deze denkoefening, zowel op vlak van 
het daar ervaren onveiligheidsgevoel als de gepleegde criminaliteit. Omwille van 
de beschikbare gegevens zal vooral de verkeersveiligheid hier worden behandeld, 
waarbij we ook (zie hierna) op de specifieke kwestie van het openbaar vervoer in 
het BHG nader bekijken . 

1

Inwoners Pendelaars Toeristen

WIJK

BHG Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

65% van de inwoners stipt de verkeersveiligheid (snelheid van 
de voertuigen, onbeschaafd gedrag) aan als een probleem 
voor het Gewest. Minder dan de helft denkt op die manier 
over de eigen wijk (48%), die algemeen wordt gezien als een 
vertrouwdere en veiligere omgeving. 
6 op de 10 toeristen en pendelaars vinden ook dat de 
verkeersveiligheid vrij of uiterst problematisch is in het BHG. 

Meer dan 6 op de 10 
inwoners beschouwen de
verkeersveiligheid als een
groot probleem in het BHG

Uit angst voor een ongeval of agressie melden de inwoners dat zij bepaalde vervoerswijzen ('vaak' of 'altijd') in uiteenlopende, 
maar significante mate vermijden. 

1 inwoner op 4  
vermijdt vaak of altijd 
de fiets uit angst voor 
ongevallen 

3 op de 10 inwoners 
vermijden vaak of altijd de metro 
en verplaatsingen te voet uit 
angst te worden overvallen

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

FIG. 87, Percentage inwoners die bepaalde vormen van mobiliteit altijd of vaak vermijden uit angst voor agressie of 
ongevallen - BPV/BOPV.
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4% 42%

FIG. 89, Geregistreerde snelheidsovertredingen in het BHG per gemeente – BPV/BOPV. 

SNELHEIDSOVERTREDINGEN

WOONWIJKEN

WIJKEN MET WEINIG INWONERS Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL. Datum van afsluiting van de databank: 28/02/2021
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2 Geregistreerde criminaliteit
2.1

In 2020 werden in het BHG 669.400 verkeersovertredingen geregistreerd, dat is 4 keer meer dan het aantal feiten dat werd 
geregistreerd in de politionele criminaliteitsstatistieken die in de andere thematieken van dit verslag worden behandeld. De in het 
BHG gepleegde verkeersovertredingen vertegenwoordigen 12,5% van alle in België gepleegde verkeersovertredingen. We merken 
een erg lichte daling (-0,6%) ten opzichte van 2019, maar deze zijn met nuances afhankelijk van het soort overtredingen. Merk 
op dat de hier gepresenteerde cijfers rechtstreeks verbonden zijn aan het proactief optreden van de politie. De ontwikkelingen 
moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Politionele statistieken

FIG. 88, Geregistreerde verkeers-
overtredingen in het BHG, variatie 
sinds 2015 en 2019 en ratio BHG/BE 
2020 – BPV/BOPV. 

Verkeersovertredingen

1 op de 2 
overtredingen is een 
snelheidsovertreding

1 op de 4 betreft stilstaan 
en parkeren

Snelheidsovertredingen vormen dan 
wel de meest geregistreerde overtre-
ding (340.109 gevallen, nog steeds in 
stijgende lijn), toch is er geen overver-
tegenwoordiging op het niveau van het 
Gewest. Anderzijds vindt 42% van de in 
België gepleegde overtredingen inzake 
stilstaan en parkeren plaats in het BHG, 
wat in verband kan worden gebracht 
met de verkeersdichtheid en de grote 
aantrekkingskracht van het BHG, die 
tot parkeerproblemen kunnen leiden.

Overtredingen in verband met het dra-
gen van een helm en beschermende 
kleding en in verband met de verkeers-
lichten zijn eveneens oververtegen-
woordigd in het BHG (39% en 36%) en 
zijn veel hoger in vergelijking met 2015 
en in vergelijking met 2019. Het aan-
tal overtredingen inzake rijden onder 
invloed van drugs is sinds 2015 sterk 
toegenomen. Deze stijging moet wor-
den gezien in de context van de poli-
tieactiviteit (met andere woorden de 
controles) op dit vlak 

Snelheid

Snelheidsovertredingen zijn al vele jaren de meest voorkomende geregistreerde verkeersovertredingen binnen het BHG. Bijna 
2/3 van deze overtredingen vindt tijdens de werkweek en overdag plaats (65%). Het gaat vooral om de overschrijding van de 
toegestane snelheid met 0 tot 10 km/uur (56% van de snelheidsovertredingen). Slechts 10% van de snelheidsovertredingen 
bestaat in een overschrijding van de toegestane snelheid met meer dan 20 km/uur. 

Snelheidsovertredingen komen het meest voor in Stad Brussel en in de gemeenten Oudergem, Schaarbeek, Ukkel en Anderlecht. 
Merk op dat de cijfers sterk worden beïnvloed door de plaats van vaste geautomatiseerde controlepunten (ANPR-camera's en 
flitspalen). 
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In 2020 werden in het Brussels Gewest 2.952 strafbare feiten in verband met alcohol (-25% ten opzichte van 2019) en 815 in 
verband met rijden onder invloed van verdovende middelen (+91%) vastgesteld.

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Afname van de controles en de overtredingen op het vlak van het rijden onder invloed van 
alcohol parallel aan de gezondheidscrisis

FIG. 90, Overtredingen inzake alcohol en drugs en alcoholcontroles in het 
kader van de bobcampagnes in het BHG per maand in 2020 – BPV/BOPV. 

De spreiding van de overtredingen op het 
vlak van het rijden onder invloed van alcohol 
over het jaar weerspiegelt de fasen van de 
coronacrisis, aangezien er aanzienlijk minder 
dergelijke overtredingen werden vastgesteld 
in maart, april en mei (eerste lockdown) 
en in november (tweede lockdown). Het 
gaat zowel om een weerspiegeling van de 
politionele activiteit – er werden weinig 
alcoholcontroles georganiseerd in die 
periodes – als om een mogelijk gevolg van 
de gezondheidsmaatregelen: vermindering 
van of verbod op uitgaan en verplaatsingen 
en van de mogelijkheden om buitenshuis 
alcohol te drinken (sluiting van de horeca, 
verbod op het gebruik van alcohol op de 
openbare weg …). 

In het kader van de bobcampagnes in 
2020 leverde van de 50.103 uitgevoerde 
ademtesten 0,8% een resultaat 'Alert' 
(tussen 0,22 en 0,35 mg alcohol per liter 
uitgeademde lucht (UAL)) en 1,8% een 
positief resultaat op (>0,35 mg/l UAL). 

Het percentage ademtests in het kader 
van de bobcampagnes met als resultaat 
'Positief' of 'Alert' in augustus (3,9%, ten 
opzichte van een jaargemiddelde van 2,6%) 
wijst op een hogere prevalentie van rijden 
onder invloed van alcohol in die maand. 

In tegenstelling tot snelheidsovertredingen 
vindt meer dan de helft van alle 
overtredingen inzake alcohol plaats tijdens 
weekendnachten (53%). Er zijn dan echter 
minder controles (slechts 28% van het 
totale aantal controles), wat erop lijkt te 
wijzen dat rijden onder invloed van alcohol 
op deze tijdstippen vaker voorkomt. 84% 
van de chauffeurs die betrokken zijn bij 
alcoholovertredingen is een man en 6 op de 
10 zijn tussen 21 en 40 jaar oud (2 op de 10 
tussen 41 en 50 jaar).

Bijna dubbel zoveel overtredingen inzake rijden onder 
invloed van drugs in 2020 als in 2019, met een sterke 
stijging aan het einde van het jaar 

jan. feb. maa. apr. mei juni juli aug. sep. okt. nov. dec.

ALCOHOL OVERTREDINGEN

DRUGS OVERTREDINGEN
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TOTAAL # TESTS

PERCENTAGE TESTS "ALERT" + "POSITIEF"

FIG. 91, Personen betrokken bij verkeersongevallen uitgesplitst volgens de 
gevolgen in het BHG. 2019-2020 – BPV/BOPV.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL, extr. d.d. 05/03/2021
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL, extr. d.d. 05/03/2021
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FIG. 92, Verkeersongevallen per vervoerswijze in het BHG. 2015-2020 -  
BPV/BOPV.

AANTAL GEWONDEN

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

De overtredingen in verband met rijden onder invloed van drugs zijn in de 
loop van het jaar relatief stabiel gebleven. Net als bij alcohol geven de cijfers 
eerder de activiteit van de politie weer dan de werkelijke omvang van het 
fenomeen. In december 2020 was er een toename van deze overtredingen 
(93 pv's), gelijktijdig met de eindejaarscontroles. Ook moet worden opgemerkt 
dat eind 2020 een toename van de prevalentie van het drugsgebruik is 
vastgesteld (het gaat om 6% van de respondenten van de vijfde COVID-19-
gezondheidsenquête [1], zie T3). Vergeleken met verkeersovertredingen inzake 
rijden onder invloed van alcohol zijn overtreders die rijden onder invloed van 
drugs, vaker mannen en ook jonger: 96% is een man en 6 op de 10 zijn tussen 
21 en 30 jaar oud.

2.2 Verkeersongevallen

Snelheid, alcohol en drugs kunnen – naast andere mogelijke oorzaken – leiden tot verkeersongevallen, soms met ernstige 
gevolgen voor de betrokkenen.

-18% verkeersongevallen 
met lichamelijke letsels 
in 2020 in vergelijking 
met 2019

De gezondheidscrisis veroorzaakte een 
vermindering van het aantal verplaat-
singen tijdens een deel van het jaar 
2020 (strikte lockdown thuis, verplicht 
telewerk zodra dat mogelijk was, avond-
klok  …), wat heeft geleid tot een daling 
van de verkeersdrukte (zie deel I). Dit 
heeft een aanzienlijk effect gehad op 
de ongevallen met letsels, die sterk zijn 
gedaald in vergelijking met voorgaande 
jaren.

61% van de slachtoffers van letselonge-
vallen is een man, en 36% een vrouw (2% 
van onbekend gender). 30% is tussen 
18 en 29 jaar en 34% tussen 30 en 44 
jaar. De 65- plussers maken 5% van de 
gewonden uit, en de min 18-jarigen 7%. 

Merk op dat we niet beschikken over ge-
gevens in verband met ongevallen met 
materiële schade (zonder lichamelijke 
letsels).

Fietsers zijn de weggebruikers 
die het vaakst het slachtoffer 
worden van letselongevallen

Wat het vervoermiddel betreft dat 
wordt gebruikt door slachtoffers van 
letselongevallen, tekent er zich tussen 
2019 en 2020 een duidelijke daling 
van het aantal automobilisten af. In 
2020 zijn fietsers voor het eerst het 
meest vertegenwoordigd onder de 
slachtoffers die gewond raken bij een 
ongeval in het BHG, vóór automobilisten: 
1.114 fietsers ten opzichte van 1.076 
automobilisten, in een context waarin 
het fietsgebruik in 2020 is gestegen 
(zie Deel I). Gewonde voetgangers 
zijn veel minder talrijk dan in 2019, 
misschien dankzij de bovenvermelde 
gezondheidsmaatregelen. 
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FIG. 93, Zaken aanhangig gemaakt bij de politierechtbank van Brussel – BPV/BPOV.
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Gevolg aan geregistreerde feiten 
3.1 Politierechtbank

Verkeersovertredingen worden behandeld door de politierechtbanken van Brussel (Franstalig en Nederlandstalig), die uitsluitend 
bevoegd zijn voor het Brussels Gewest. In 2020 werden er 21.852 zaken aanhangig gemaakt, waarvan de overgrote meerderheid 
verkeersovertredingen zonder ongevallen betrof (83%). Ze vertegenwoordigen 14% van alle zaken die door de Belgische 
politierechtbanken worden behandeld. Deze zaken zijn minder talrijk dan in 2019 (-33%), wat net als op de andere niveaus van 
de strafrechtelijke keten kan worden verklaard door het effect van de gezondheidscrisis op de mobiliteit, de verplaatsingen, en 
bijgevolg de verkeersovertredingen en ongevallen.

8 op de 10 zaken voor de politierechter betreffen verkeersovertredingen zonder ongeval 
(83% van de nieuwe strafzaken)

Openbaar vervoer

Als massaal gebruikt vervoersmiddel en als specifieke plaats in de openbare ruimte waar reizigersstromen met verschillende 
profielen elkaar kruisen, vormt het openbaar vervoer een belangrijk punt van onderzoek. Het komt erop aan de objectieve veiligheid 
en het veiligheidsgevoel in de infrastructuren (en hun omgeving) en bij de verplaatsingen met het openbaar vervoer te bestuderen. 
De ervaren onveiligheid – en de daaruit voortvloeiende vermijdingsstrategieën – kunnen immers meer invloed uitoefenen op 
bepaalde types gebruikers (bv. vrouwen die het slachtoffer zijn van seksistische intimidatie in het openbaar vervoer) of kunnen 
worden veroorzaakt door bepaalde vormen van overlast, zoals mensen onder invloed van alcohol. Daarnaast kunnen ze het gevolg 
zijn van omgevingsfactoren (specifieke kenmerken en pijnpunten van de wijken waar de infrastructuren zich bevinden), zoals de 
aanwezigheid van prostitutie, dakloosheid, bedelarij, alcohol- of drugsgebruik, illegale (trans)migranten, zwervers …

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020: 

Bijna 6 op de 10 inwoners zien de onveiligheid in het openbaar vervoer als een groot
probleem in het BHG

De onveiligheid in het openbaar vervoer is ook een zeer groot of vrij groot probleem in het BHG voor 62% van de pendelaars en 
59% van de toeristen.

1 op de 3 geregistreerde geweldplegingen in het openbaar vervoer doet zich voor in het BHG

7 op 10 geregistreerde diefstallen met geweld in het openbaar vervoer doet zich voor in het BHG

FIG. 94, Criminele figuren 'Openbaar vervoer' – BPV/BOPV.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL
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De geregistreerde gewelddaden in het 
openbaar vervoer zijn duidelijk overver-
tegenwoordigd in het BHG (71% van de 
geregistreerde diefstallen met geweld in 
het openbaar vervoer in België, 55% van de 
gewapende diefstallen, 35% van de fysieke 
en psychische geweldplegingen en 34% 
van het seksueel geweld). Daarnaast is er 
een aanzienlijk aantal diefstallen zonder 
geweld (bv. zakkenrollerij [2], het vaakst 
gemelde feit in het openbaar vervoer in 
het BHG), waarvoor we niet over gegevens 
beschikken. Die zijn niet opgenomen in de 
criminele figuur 'geweld in het openbaar 
vervoer' (zie hiernaast). 
De daling van het gebruik van het 
openbaar vervoer als gevolg van de 
gezondheidscrisis gaat logischerwijs 
gepaard met een daling van het aantal 
geregistreerde incidenten. 
Merk op dat seksuele geweldpleging in het 
openbaar vervoer sterk gestegen is sinds 
2015. Dit kan in verband worden gebracht 
met het feit dat meer ruchtbaarheid 
wordt gegeven aan dat probleem 
(#MeToo-beweging enz.). Toch wordt dit 
cijfer waarschijnlijk onderschat omdat 
seksueel geweld zelden bij de politie wordt 
aangegeven (zie GVE).
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Conclusies en aanbevelingen

Het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door een aanzienlijke 
en nog toenemende zachte mobiliteit – met bijvoorbeeld een 
toenemend gebruik van de fiets en de ontwikkeling van nieuwe 
verplaatsingsmiddelen (elektrische steps, speed pedelecs, 
zelfbalancerende voertuigen enz.), dat nog wordt versterkt 
door de gezondheidscrisis [3]. Daarbij komt nog een uitgebreid 
net en een intensief gebruik van het openbaar vervoer voor 
de verplaatsingen naar het BHG en binnen Brussel. Tegen 
die achtergrond is het delen van de openbare ruimte tussen 
verschillende soorten gebruikers en gebruiksvormen een 
centrale uitdaging, niet alleen vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid in strikte zin, maar ook vanuit het oogpunt 
van het delen van en de aangename sfeer in deze ruimten 
(waarbij ook rekening wordt gehouden met het gebruik van de 
nieuwe verplaatsingsmiddelen en het toezicht erop). Bepaalde 
gebruikers van de openbare ruimte zijn bijzonder kwetsbaar: 1 
op de 4 inwoners zegt vaak of altijd de fiets te laten staan uit 
angst voor ongevallen. In 2020 raakten voor het eerst meer 
fietsers dan automobilisten gewond bij verkeersongevallen in 
het BHG.

 › Rekening houden met veiligheidsaspecten bij de 
ontwikkeling van de openbare ruimte (renovatie of aanleg 
van nieuwe infrastructuur), volgens de beginselen van 
'Security by Design' [4], is dus een praktijk die verder moet 
worden ontwikkeld. Bij deze aanleg moet aandacht worden 
besteed aan de verschillende vervoermiddelen die naast 
elkaar bestaan in de openbare ruimte. Dit in het bijzonder 
aan de fietsers, die steeds talrijker worden, maar ook aan 
steeds meer risico's worden blootgesteld. Het komt erop 
aan om hun een plaats in de openbare ruimte te bieden 
die overeenstemt met de recente ontwikkelingen van de 
verplaatsingsgewoonten en die hun de mogelijkheid biedt 
zich in alle veiligheid te verplaatsen in het BHG (zie GVPP 

maatregel 6.2).

Ook het aantal verkeersovertredingen in verband met het 
niet-dragen van een helm en beschermende kleding nemen 
toe (+73% sinds 2015 en +14% sinds 2019, ondanks de 
gezondheidscrisis), wat het risico voor deze weggebruikers bij 
een ongeval verhoogt.

 › Met de toename van het gebruik van nieuwe 
verplaatsingsmiddelen is het dus erg belangrijk om de 
weggebruikers bewust te maken van het belang van het 
dragen van een helm en geschikte beschermende kleding 
(al dan niet wettelijk verplicht) (zie GVPP, maatregel 6.4). 

De helft van de geregistreerde verkeersovertredingen betreft 
overmatige snelheid. Het aantal overtredingen met betrekking 
tot rijden onder invloed van alcohol of drugs neemt toe sinds 
2015 en is verontrustend. Dit is het geval zelfs in de context 
van een gezondheidscrisis, aangezien de overtredingen 
inzake het rijden onder invloed van drugs sterk zijn gestegen 
in 2020. Het aantal alcoholovertredingen is dan wel gedaald 
(net als de politiecontroles op dit vlak), maar we stellen wel 
een grote prevalentie vast van het rijden onder invloed van 
alcohol tijdens bepaalde zomermaanden.

 › Het blijkt dus dat er nog steeds nood is aan communicatie 
en bewustmaking van alle weggebruikers over de risico's 
van te hard rijden en van alcohol- en drugsgebruik wanneer 
ze moeten rijden (zie GVPP maatregel 6.4).

Wat het openbaar vervoer betreft, wordt de metro door 
meer dan de helft van de inwoners als een onveilige plaats 
beschouwd, ook al is het metronet uitgebreid en wordt het 
intensief gebruikt (ondanks de daling in 2020 als gevolg van 
de gezondheidscrisis).

 › Om ervoor te zorgen dat iedereen zich in alle in alle veiligheid 
kan verplaatsen, moet rekening worden gehouden met 
de individuele kenmerken (bv. PBM, vrouwen enz.) bij de 
aanleg van de infrastructuren van het openbaar vervoer, 
zodat allen zich daar veiliger kunnen voelen (zie GVPP, maatregel 

6.2).

Tot slot is mobiliteit een onderwerp waarbij veel actoren op 
verschillende niveaus (lokaal, gewestelijk, federaal) betrokken 
zijn. De maatregelen en aanbevelingen van het nieuwe 
'Actieplan Verkeersveiligheid (2021-2030)' en het Gewestelijk 
Mobiliteitsplan 'Good Move' (2020-2030) (Brussel Mobiliteit), 
evenals het toekomstige Nationaal Veiligheidsplan en de 
kadernota over Integrale Veiligheid zullen bepalend zijn voor 
het veiligheidsbeleid van de komende jaren.

 › Voor het BHG komt het erop aan na te gaan in hoeverre in 
deze verschillende plannen rekening wordt gehouden met 
de gewestelijke uitdagingen en wat de gevolgen zijn van de 
genomen maatregelen voor de stedelijke Brusselse context. 

 › De samenwerking tussen de verschillende actoren die 
actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid enerzijds 
en het openbaar vervoer anderzijds is ook van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en de followup van de 
maatregelen die door elk van hen op verschillende niveaus, 
alle vervoerswijzen samen, worden verwezenlijkt.
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Thematiek 7 Milieu en overlast
De milieuproblemen in het BHG hebben zowel betrekking op de natuurlijke 
kenmerken (water- en luchtkwaliteit en biodiversiteit) als de stedelijke kenmerken 
(kwaliteit van de leefomgeving en van de openbare ruimte) van het grondgebied. 
Overlast, met name op het vlak van netheid, is een belangrijk aandachtspunt en 
een grote bekommernis van de burgers, zoals reeds naar voren kwam in de eerste 
Gewestelijke veiligheidsenquête. De andere pijnpunten waarop het GVPP zich 
richt, hebben betrekking op lawaai, privatieve bezetting van de openbare ruimte, 
hinderlijk stilstaan en parkeren en respectloos gedrag in de openbare ruimte. Ook 
dierenwelzijn past binnen dit thema. Deze verschillende aspecten zullen worden 
besproken aan de hand van kerncijfers, verstrekt door de verschillende actoren 
die betrokken zijn bij de registratie, het onderzoek en de vervolging van deze 

overtredingen, via strafrechtelijke of administratieve weg.  
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Ratio BHG/BE

1% 19%
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FIG. 95, Milieuproblemen die als tamelijk groot of erg 
groot worden ervaren in het BHG – BPV/BOPV. 

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

NETHEID VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

RESPECTLOOS GEDRAG / OVERLAST

VERVUILING

GELUIDSOVERLAST / LAWAAI

Inwoners Pendelaars Toeristen

De blik van de burger

Volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020:

In de ogen van 7 op de 10 inwoners 
zijn gebrek aan netheid en overlast
grote problemen.

72% van de inwoners beschouwt de netheid van de openbare 
ruimte en respectloos gedrag/overlast als een vrij belangrijk of 
zeer belangrijk probleem in het Gewest. Verontreiniging is ook 
een bron van zorgen voor 69% van de inwoners. Geluidshinder 
en lawaai is dat voor 60% van hen. 

Pendelaars en toeristen kijken daar ietwat anders tegenaan, 
want het respectloos gedrag/de overlast irriteert het meest 
de pendelaars (72%), terwijl verontreiniging het vaakst wordt 
genoemd door de toeristen (65%). Deze twee doelgroepen 
worden ook minder gestoord dan de inwoners door het lawaai 
in het BHG (ongeveer 1 op de 2). 

Volgens een enquête over lawaai die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd afgenomen van bijna 700 Brusselaars [1], 
bestaat de top 3 van geluidsbronnen die de inwoners van het BHG het meest storen uit wegverkeer, luchtverkeer 
en sirenes van voertuigen van de hulpdiensten. 

Bijna 1 op de 2 pendelaars, 1 op de 3 toeristen en 1 op de 3 inwoners  
zegt vaak of altijd de parken te mijden uit angst voor overlast of agressie

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

FIG. 96, Mijdingsgedrag uit angst voor overlast, hinder of 
agressie. Plaatsen die vaak of altijd worden gemeden – BPV/
BOPV.

PARKEN EN GROENE ZONES

FESTIVITEITEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE

VOETGANGERSZONES OF ZONES WAAR AUTOVERKEER IS BEPERKT

Bijna 3 op de 10 inwoners zeggen dat zij parken en groene 
ruimten, voetgangerszones en festiviteiten in de openbare 
ruimte vaak of altijd mijden uit angst voor overlast, hinder 
of agressie. De pendelaars (4 tot 5 op de 10) en de toeristen 
(3 tot 4 op de 10) mijden deze plekken nog vaker, en wel om 
diezelfde redenen. 

Als de kwaliteit van het milieu in de ruime zin centraal staat 
in de bezorgdheid van de burgers, dan leren de antwoorden 
ons dat de uitdagingen in verband met de bezoekersaantallen 
en het delen van de omgeving, zowel de stedelijke als de 
natuurlijke, belangrijk blijven in het BHG.

2

Politionele statistieken

Geregistreerde criminaliteit
2.1

Weinig milieumisdrijven geregistreerd door de politie

De politiecijfers op het vlak van leefmilieu 
en overlast zijn laag in vergelijking 
met andere geregistreerde misdrijven 
(eigendomsdelicten, persoonsdelicten  …), 
behalve dan wat nachtlawaai betreft. Sinds 
2015 vertonen deze echter een stijgende trend 
(behalve voor verontreiniging). Een tendens 
die door de gezondheidscrisis van 2020 is 
onderbroken. Alleen pv's voor nachtlawaai 
en afval blijven dit jaar stijgen ten opzichte 
van 2019. Terwijl nachtlawaai met 19% van de 
Belgische feiten oververtegenwoordigd is in 
het BHG, zijn alle andere overtredingen ruim 
ondervertegenwoordigd.

146  
 
+143% ten opzichte van 2015

overtredingen  
'afval'  

Ondanks een grote stijging blijven deze 
feiten in absolute cijfers weinig talrijk. De 
overtredingen qua afval worden doorgaans 
begaan door particulieren (55%), maar ook 
vaak door bedrijven (43%).

FIG. 97, Strafrechterlijke inbreuken 'Milieu en overlast' – BPV/BOPV. 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Nachtlawaai
FIG. 98, Door de politie geregistreerde pv's 'nachtlawaai'. 
2010-2020 – BPV/BOPV,

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

743 feiten van nachtlawaai

+64% ten opzichte van 2019

NACHTLAWAAI

743
AFVAL

146
DIERENWELZIJN

91
 
MILIEUVERGUNNING

6
WATER- LUCHT- 
BODEMVERONTREINIGING 

4

FEITEN

Na een piek tussen 2014 en 2016 daalde het aantal pv's voor 
nachtlawaai in de politiestatistieken. In 2020 maken ze een 
grote inhaalbeweging en bereiken ze opnieuw hun niveau 
van 2015.  

Deze stijging past binnen het kader van de gezondheidscrisis 
en het samenscholingsverbod, waarbij er veel meldingen zijn 
geweest van vermeende 'lockdownparty's', met gevolgen 
voor de cijfers inzake nachtlawaai.
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Geografisch gezien wordt in 2020 vooral 
Elsene (Matongé, langs de Elsensesteenweg 
en in de buurt van de universiteiten) met 
nachtlawaai geconfronteerd, evenals het 
stadscentrum, rond de Grote Markt en de 
Dansaertwijk en verschillende wijken in de 
residentiële gemeenten in het noordwesten. 

De meest getroffen wijken zijn ook 
overwegend die waar het fenomeen in 
vergelijking met 2019 toeneemt.

2.2 Administratieve statistieken

Verschillende niet-politionele actoren komen op basis van 
verschillende wetteksten tussen bij de vaststelling of de 
verbalisering van milieudelicten of inbreuken op het vlak van 
overlast. De politiecijfers moeten dus worden aangevuld met 
de cijfers van de andere actoren. 

Het Algemeen politiereglement (APR) – dat sinds 2020 
gemeenschappelijk is voor de 19 Brusselse gemeenten – 
regelt de openbare ruimte op het vlak van netheid, veiligheid, 
hygiëne en rust, evenals de private ruimte in het geval dat zich 
daar situaties voordoen die een van die aspecten verstoren 
[A]. Inbreuken op het APR kunnen worden vastgesteld door 
politieagenten (via pv) of door gemeentelijke en gewestelijke 
ambtenaren (via een vaststelling). Het gaat hoofdzakelijk om 
overtredingen (zie GAS hierboven) op het vlak van hinderlijk 
stilstaan en parkeren (80% van het totaal), van het type gebrek 
aan respect of weigering gevolg te geven aan de bevelen van 
ambtenaren die bevoegd zijn om een norm te doen naleven in de 

openbare ruimte, om inbreuken op de gezondheidsmaatregelen 
en ten slotte op het vlak van openbare netheid.

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en 
bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid 
[B], dat sinds 2015 van kracht is, vormt het werkkader van de 
inspectiediensten van Leefmilieu Brussel (LB) en Net Brussel 
(GAN). De overtredingen die door de politie, gemeentelijke 
of gewestelijke ambtenaren worden vastgesteld, worden 
vervolgd door het parket (zelden) of door de gewestelijke 
besturen door middel van administratieve boetes (zie 
hieronder). Net Brussel is bevoegd op het vlak van afval. 
Leefmilieu Brussel is bevoegd voor alle aangelegenheden 
waarin het Wetboek voorziet (lucht- en waterkwaliteit, 
verontreiniging, lawaai, afval, natuur en biodiversiteit, 
milieuvergunning, dierenwelzijn …). De kerncijfers ter illustratie 
van de activiteit van de inspectiediensten van die twee 
gewestelijke instanties worden hieronder gepresenteerd.

FIG. 99, Nachtlawaai in de Brusselse wijken in 2020 (lokalisatiegraad 
van 90%) – BPV/BOPV. 

Bron: Federale Politie/CSD

WOONWIJKEN

WIJKEN MET WEINIG INWONERS

AANTAL FEITEN  
PER WIJK

2.2.1 Net Brussel

2.880 pv's behandeld  
in 2020

Deze pv's worden opgesteld door 25 inspecteurs van Net 
Brussel, politieagenten of gemeenteambtenaren. Dit cijfer is 
stabiel ondanks de gezondheidscrisis (-1% ten opzichte van 
2019), maar vertoont op langere termijn een dalende trend 
(-29% ten opzichte van 2015).

Meer dan 1 op de 2 pv's zijn het 
gevolg van op heterdaad betrapte 
overtredingen

Dit is het geval voor 6 op de 10 pv's. 1 op de 10 pv's werd uitge-
schreven op basis van beelden van bewakingscamera's, met 
name in Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht, Stad Brussel en 
Vorst. 16% is het gevolg van dagelijkse systematische con-
troleverrichtingen op het correct sorteren in de ingezamelde 
zakken.

Een derde van de pv's heeft betrekking op het weggooien van klein 
afval en een derde op een sorteerprobleem

Het weggooien van klein afval (zakdoeken, blikken, peuken …) is goed voor 32% van de pv's. Sorteerproblemen, die soms gepaard 
gaan met de niet-naleving van de tijdstippen voor het buitenzetten van het afval, maken 31%uit. De invoer van huishoudelijk 
afval in het BHG vertegenwoordigt 12% van de pv's, net als het sluikstorten. De andere pv's hebben betrekking op de uitvoer 
van afval naar Afrika, het deponeren van huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken, het illegale vervoer van afval, het illegaal 
inzamelen van afval en het achterlaten van een afgedankt voertuig.

FIG. 100, Profiel van de aangeklaagden in de GAN-pv's 2020 – BPV/BOPV.

 Bron: GAN

RECHTSPERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN

MANNEN

VROUWEN

3/4 van de pv's 
heeft betrekking op 
natuurlijke personen, 
van wie 6 op de 10 
mannen zijn

Netheid in de openbare ruimte:  
een veelvoud van maatregelen en actoren

Netheid is een belangrijke bekommernis en een grote bron van klachten van de burgers in het BHG. Het verband tussen netheid, 
het gevoel van sociale controle, welzijn in de openbare ruimte en veiligheidsgevoel staat buiten kijf ('Broken window theory' [2]).

In het BHG zijn verschillende actoren bevoegd op dit vlak. Ze maken gebruik van diverse instrumenten om overlast die met 
vervuiling te maken heeft, te bestraffen of te ontmoedigen:

 › NetBrussel, via de 2.880 opgestelde pv's en de opgelegde administratieve boetes (ziehieronder), Leefmilieu Brussel, voor 
wat het sorteren van afval door de ondernemingen betreft (zie hieronder),

 › De 19 gemeenten, via de gemeentelijke administratieve sancties (ziehierboven) en/of via een gemeentelijk 
belastingreglement op het vlak van openbare netheid.

In deze context is de samenwerking tussen actoren een belangrijk aspect met het oog op een nettere openbare ruimte en een 
rationeel gebruik van de middelen. In dit verband kunnen we de 83 gezamenlijke controleoperaties vermelden die door Net 
Brussel werden uitgevoerd met de gemeenten en/of politiezones (+8% ten opzichte van 2019, ondanks de moeilijke context in 
2020 met de gezondheidscrisis), evenals een gezamenlijke operatie met de NMBS en een met de MIVB.
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Ratio BHG/BE

1% 19%

64 ambtenaren werken voor de inspectie van Leefmilieu Brussel (56 van hen zijn gespecialiseerd in milieuzaken en 8 in 
dierenwelzijn). 39 voeren preventieve inspecties uit volgens een vijfjarig inspectieplan dat in jaarprogramma's is opgesplitst 
[C],maar er zijnookinspecties na klachten van burgersofnaar aanleiding van incidenten.

De prioriteiten van het milieu-inspectieprogramma voor 2020 
[D] hadden betrekking op de verplichting voor ondernemingen 
om afval te sorteren en te beheren (op dit vlak zijn 706 
inspectiedossiers opgesteld), het verbod op plastic tassen 
voor eenmalig gebruik in winkels en de naleving van de 
verplichtingen van etablissementen die zijn uitgerust met een 
geluidsversterker.

3.157 
inspectie- 
dossiers

Leefmilieu Brussel

-5% 
ten opzichte 
van 2019

2/3 van de ontvangen klachten 
heeft te maken met lawaai

503 PV, pv's, een daling ten 
opzichte van 2019 (-46%)

FIG. 101, Klachten ontvangen door LB in 2020 per categorie 
– BPV/BOPV.

FIG. 102, Pv's behandeld door LB in 2020 per categorie (op 
basis van de datum waarop LB er kennis van kreeg) – BPV/
BOPV.

2.2.2

Als we de hoofdcategorieën van pv's inzake milieu (95% van het totaal) in detail bekijken, zien we dat de verplichting voor de 
ondernemingen om hun afval te sorteren en het verbod op plastiekzakken voor eenmalig verbruik (de twee eerste prioriteiten 
van het inspectieprogramma 2020) goed vertegenwoordigd zijn. Geluidsversterking gaf daarentegen slechts aanleiding tot één 
pv, aangezien de meeste activiteiten met geluidsversterking (concerten, discotheken enz.) tijdens de gezondheidscrisis werden 
opgeschort.

Uit de 677 klachten die in 2020 zijn ontvangen blijkt dat lawaai 
vaker werd gemeld met de gezondheidscrisis, de lockdowns 
en de tijd die thuis wordt doorgebracht, zoals trouwens ook al 
bleek uit de politionele statistieken.

Niet bij alle inspecties naar aanleiding van klachten wordt 
een overtreding vastgesteld. Wanneer er een overtreding 
wordt vastgesteld geeft LB de voorkeur aan dialoog door 
middel van een waarschuwing. Daarin wordt voorgesteld 
om binnen een vastgestelde termijn te zorgen voor naleving 
van de voorschriften. Wanneer een reactie uitblijft wordt een 
ingebrekestelling verstuurd, zo nodig gevolgd door een pv. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen kan echter 
onmiddellijk een pv worden opgesteld en kan een bevel tot 
gedeeltelijke of volledige staking van de activiteiten of sluiting 
van een of meer installaties worden overwogen.

De daling van de pv's in 2020 heeft vooral te maken met pv's 
voor vliegtuiglawaai. Dit moet geplaatst worden in de context 
van de gezondheidscrisis met lockdowns, het verbod op reizen 
en met een tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen 
van de vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder voor 
de vluchten die werden uitgevoerd in verband met het beheer 
van de gezondheidscrisis voor de periode van 16 maart tot 
16 juni 2020 [E].Ook moest een aantal milieucontroles worden 
uitgesteld. Enkel de pv's betreffende dierenwelzijn nemen toe, 
in lijn met de trend die zich al een paar jaar aftekent.

7 op de 10 milieu-pv's zijn opgesteld door LB, maar minder 
dan 1 op 10 heeft betrekking op dierenwelzijn, waarop de 
politiediensten actiever zijn.

Vooral pv's in verband met afval in de categorie 'milieu'
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Op het vlak van milieu en overlast zijn in 2020 de volgende zaken bij het Brusselse parket binnengekomen:

Instroom op het correctioneel parket

FIG. 104, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket op het 
vlak van milieu en overlast –BPV/BOPV. 

Gerechtelijke statistieken 3.1

Gevolg aan geregistreerde feiten3

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Vermeldenswaard is ook de categorie 'milieuvergunning' [G], een document dat de voorwaarden bevat die nodig zijn om bepaalde 
activiteiten uit te voeren [H] om hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken of te voorkomen.

FIG. 103, Pv's inzake 'milieu ' die in 2020 werden behandeld door LB, per categorie (95% van het totaal) – BPV/BOPV. 

Bron:  LB (Inspectoraat)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

ALTERNATIEVE MAATREGELEN

ZONDERGEVOLGSTELLING VAN TECHNISCHE AARD

ZONDERGEVOLGSTELLING MET  
OPPORTUNITEITSREDENEN

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSINGEN 

VERVOLGING

Daarnaast waren er ook enkele zaken in verband met huisdieren of beschermde dieren (8), milieuvergunningen (3), invoer en 
doorvoer van afvalstoffen (2), koolstofmonoxide (2) en verontreiniging van het oppervlaktewater (2).

Slechts 40% van de binnenkomende zaken is het gevolg van een pv van de politie

Gemiddeld 58% van de zaken is afkomstig van inspectiediensten (niet gespecificeerd in de cijfers van het Openbaar Ministerie) 
voor alle in aanmerking genomen tenlasteleggingen samen. Dit wijst op de belangrijke rol van de gewestelijke actoren op het 
vlak van het milieu.

Dit aandeel bedraagt zelfs 73% voor zaken met betrekking tot het beheer van industrieel afval, 87% voor zaken met betrekking 
tot lucht- en waterverontreiniging en 91% voor zaken in verband met 'geluidsnormen in een stedelijke omgeving'.

Uitstroom op het correctioneel parket
FIG. 105, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket op het vlak van milieu en overlast –BPV/BOPV. 

131 zaken van beheer van afvalstoffen

30 zaken van geluidsnormen in stedelijke omgeving

122 zaken van lucht- en waterverontreiniging

14 zaken van grondwaterverontreiniging

73 zaken van sluikstorten

127 zaken van dierenbescherming

Meer dan 6 op de 10 milieuzaken worden afgesloten met alternatieve maatregelen 
(administratieve sancties)

De voorkeur voor de administratieve weg op milieuvlak is duidelijk, aangezien gemiddeld 60% van de uitgaande zaken resulteert 
in een alternatieve maatregel voor alle in aanmerking genomen tenlasteleggingen; bijna geen enkele zaak wordt strafrechtelijk 
vervolgd. De alternatieve maatregelen zijn bijna uitsluitend administratieve sancties, afgezien van een paar betaalde 
strafrechtelijke dadingen (3 op het gebied van afval en 1 op het gebied van dierenbescherming).

3.2 Administratieve statistieken

De feiten die geen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, kunnen het voorwerp uitmaken van alternatieve 
administratieve boetes die worden opgelegd door Net Brussel (voor afval) of door Leefmilieu Brussel (voor alle zaken die onder 
het Gewestelijk Inspectiewetboek vallen), of door de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren voor bepaalde gemengde 
overtredingen. De gegevens in verband met GAS werden hierboven toegelicht. De door Leefmilieu Brussel en Net Brussel 
ingeleide administratieve vervolgingen worden hier gepresenteerd.

Merk op dat er, naast de administratieve boete momenteel een mechanisme voor administratieve dading/onmiddellijke inning 
in het Inspectiewetboek wordt opgenomen om snellere en effectievere sancties mogelijk te maken. Daarnaast lopen er ook 
gesprekken tussen Leefmilieu Brussel en Net Brussel over alternatieve straffen in plaats van financiële sancties, met name in 
de vorm van taakstraffen [H].

3.2.1 Leefmilieu Brussel 
Leefmilieu Brussel meldt dat van de 503 pv's waarvan het inspectoraat in 2020 op de hoogte werd gesteld, het parket 11 pv's 
op het vlak van dierenwelzijn en 2 op het vlak van milieu heeft vervolgd, een stijging ten opzichte van 2019 (strafrechtelijke 
vervolging voor slechts 3 pv's op het vlak van dierenwelzijn). Deze pv's worden dus wel degelijk hoofdzakelijk administratief 
vervolgd. Gezien de tijd die nodig is voor de behandeling van de dossiers, hadden op 1 juni 2021 slechts 43 van deze pv's uit 
2020 geleid tot een alternatieve administratieve boete.

Daling van het aantal administratieve boetes door de gezondheidscrisis

In totaal werden in 2020 239 boetes opgelegd voor € 1.295.096 (ongeacht de datum van het pv), een forse daling ten opzichte 
van 2019 (-43% wat het aantal boetes betreft, en zelfs -64% wat het bedrag van de boetes betreft).

De gezondheidscrisis COVID-19 had gevolgen voor de werkzaamheden van de inspectie van Leefmilieu Brussel, wat tot uiting 
kwam in een daling van het aantal pv's en van van de boetes die in 2020 werden opgelegd voor oudere dossiers. Dit hangt 
samen met de maatregelen die door de overheid werden genomen en de eruit voortvloeiende vertraging, of zelfs stopzetting, 
van de economische en sociale activiteiten. In deze situatie heeft de inspectie het beheer van de dossiers inzake alternatieve 
administratieve boetes moeten vertragen. De meeste van die dossiers betreffen ondernemingen die gedwongen waren hun 
activiteiten tijdens de crisis op te schorten.

Bovendien was de verzending en de ontvangst van brieven niet gewaarborgd, waardoor de rechten van de verdediging konden 
worden geëerbiedigd, en waardoor er tijdens de lockdownperiodes in 2020 geen hoorzittingen konden worden georganiseerd.

Ten slotte vergden meerdere dossiers een grondige juridische analyse, wat gevolgen had voor het aantal opgelegde 
beslissingen, met name na de wijziging van het Inspectiewetboek, op 4 oktober 2020 in werking getreden, [I] en op het gebied 
van vliegtuiglawaai (zie hoger).

3.2.2 Net Brussel 

Bijna alle pv's leiden tot een administratieve boete

Geen van de 2.880 pv's die in 2020 werden behandeld door Net Brussel is door het parket vervolgd (slechts 2 in 2019, anders 
geen enkele sinds 2015). 97% van de pv's leidt tot administratieve vervolgingen door Net Brussel, met op 1 juni 2020 reeds 1.059 
opgelegde boetes voor een bedrag van € 105.175 (cijfers nog onvolledig gezien de tijd die nodig is om de dossiers te verwerken).

Het aantal pv's neemt dan wel af (zie hoger), maar het aandeel pv's dat tot een boete leidt, stijgt dan weer (63% in 2015 tot 97% 
in 2020).



136 137

THEMATIEK 7: MILIEU EN OVERLAST

Conclusies en aanbevelingen

Het leefmilieu is een complex vraagstuk, met een ecologische 
dimensie (lucht- en waterkwaliteit, verontreiniging, 
biodiversiteit enz.) en een stedelijke dimensie (netheid, 
geen aftakeling van de bebouwde omgeving, kwaliteit van 
de openbare ruimten), die nauw met elkaar verweven zijn. 
Zo beschouwen meer dan 6 op de 10 inwoners het gebrek 
aan netheid, overlast, verontreiniging en lawaaihinder als 
belangrijke problemen in het Gewest. Tegelijkertijd vermijden 
bijna 3 op de 10 inwoners parken en groene ruimten, 
voetgangerszones en festiviteiten in de openbare ruimte 
uit angst voor overlast, hinder of agressie. De pendelaars en 
toeristen mijden deze plekken nog vaker, en wel om diezelfde 
redenen.

 › In het BHG zijn de uitdagingen rond het gebruik en het delen 
van het leefmilieu – zowel het stedelijke als het natuurlijke 
– dus aanzienlijk. Er moeten inspanningen worden geleverd 
om de openbare ruimten gezellig, gedeeld, schoon en groen 
te maken en verontreiniging er geen kans te geven, om zo 
de perceptie van de leefomgeving en het veiligheidsgevoel 
te verbeteren (zie GVPP maatregelen 7.1 en 7.2). De lancering van 
de Brusselse Strategie voor stedelijke netheid, en de 
inspanningen die BPV en talrijke gewestelijke partners 
leveren op het vlak van Security by Design, moeten sowieso 
worden voortgezet.

De politiestatistieken bieden weinig informatie over overlast 
en milieucriminaliteit, die vaak via administratieve weg worden 
afgehandeld. De veelheid van actoren die betrokken zijn bij 
zowel de vaststelling als de bestraffing van asociaal gedrag en 
milieuschade, en de voortdurend veranderende wetgeving, 
maken de zaken er voor de burger en de professionals niet 
altijd duidelijk op.

 › Inspanningen om potentiële daders te ontraden en met hen 
in gesprek te gaan,nogvoordesanctie,zijn dus van cruciaal 
belang (zie GVPP, maatregel 7.4).

 › De financiële sanctie (administratieve boete) is niet altijd 
de meest pedagogische aanpak. Dat blijkt uit de positieve 
ervaringen van de gemeenten die alternatieve straffen van 
het type 'taakstraf/gemeenschapsdienst' of opleidingen 
over netheid/afvalsortering hebben ingevoerd voor de 
overtreders die aangeklaagd zijn in die GAS-dossiers. Het 
initiatief in die zin dat momenteel door Leefmilieu Brussel en 
Net Brussel wordt uitgewerkt, is dan ook een interessante 
piste (zie GVPP, maatregel 7.7).

Stedelijke overlast mag dan wel een grote impact hebben 
op het veiligheidsgevoel, toch wordt die overlast samen 
met milieucriminaliteit vaak beschouwd als onbeduidend. 
De gerechtelijke autoriteiten, die overstelpt worden door 

andere, meer traditionele vormen van criminaliteit, zoals 
eigendomsdelicten, persoonsdelicten of drugs, hadden er 
bijgevolg weinig oog voor. In dit kader heeft de ontwikkeling 
van de administratieve weg het mogelijk gemaakt de 
straffeloosheid terug te dringen en deze fenomenen dus 
doeltreffend te bestrijden. De gespecialiseerde actoren (Net 
Brussel, Leefmilieu Brussel, gemeenten) beschikken ook 
over specifieke expertise en knowhow en zijn dus het best 
geplaatst om probleemsituaties vanuit milieuoogpunt te 
reguleren.

 › De niet-strafrechtelijke behandeling van deze misdrijven 
kan bijdragen tot de minimalisering ervan, omdat de indruk 
wordt gegeven dat ze minder ernstig zijn dan andere 
inbreuken. Nochtans laat milieucriminaliteit zich in de 
criminologie steeds meer gelden als een belangrijk probleem 
waarvan de schade oploopt tot aanzienlijke bedragen – 
en dat in een context waarin de ecologische kwestie ook 
steeds belangrijker wordt in het collectieve bewustzijn 
(zie de klimaatmarsen). Het lijkt dus van essentieel belang 
ervoor te zorgen dat ernstige milieudelicten strafrechtelijk 
kunnen worden vervolgd, wat impliceert dat het parket 
over de nodige capaciteit (d.i. personeel en expertise) moet 
beschikken om ze te behandelen.

 › Het is ook van belang om optimaal en ten volle gebruik 
te maken van de bestaande instrumenten, vooral op het 
vlak van GAS, die ruimer moeten worden ingezet dan 
enkel voor feiten van hinderlijk stilstaan en parkeren (80% 
van de GAS-dossiers in 2020). In de praktijk is hiervoor 
goed opgeleid en goed uitgerust personeel vereist, 
evenals extra inspanningen, aangezien de andere soorten 
feiten moeilijker vast te stellen zijn (bv. noodzaak om op 
heterdaad te betrappen of vuilbakken te doorzoeken). Maar 
het zijn net die talrijke 'kleine' vormen van overlast die de 
leefomgeving aantasten en mede de oorzaak zijn van het 
onveiligheidsgevoel dat mensen verklaren te ervaren in het 
BHG.

Tot slot is ook coördinatie een sleutelelement, gezien tal van 
actoren hierbij interveniëren en samen aan deze kwesties 
moeten werken.

 › Het is van cruciaal belang dat regelmatig overleg wordt 
gepleegd en dat de actoren elkaar goed kennen, zodat 
een vlot proces en een snelle en doeltreffende doorgifte 
van informatie tussen de gerechtelijke en administratieve 
actoren mogelijk worden, enerzijds voor de follow-up van 
de zaken (zie GVPP, maatregel 7.3), anderzijds om in de toekomst 
een nauwkeuriger en geconsolideerd beeld van de hier 
aangehaalde problemen te kunnen schetsen (zie GVPP, 

maatregel 7.6).
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Thematiek 8 Smokkel en fraude
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is door zijn specifieke context (zie I) niet 
alleen een economische, (inter)nationale, toeristische en culturele trekpleister, 
maar ook een bodem voor supralokale en georganiseerde criminele fenomenen. 
Grootschalige smokkel, economische en financiële fraude worden vaak gepleegd 
door al dan niet gestructureerde criminele netwerken, die betrokken zijn bij 
meerdere illegale activiteiten op (supra)nationale schaal. 

De fenomenen waarop dit thema betrekking heeft, zijn talrijk en gevarieerd. Ze 
worden hier gepresenteerd volgens de definities van het Nationaal Politioneel 
Veiligheidsbeeld 2019 [1]. Ze omvatten smokkel van frauduleuze goederen 
(verdovende middelen (zie T3), valse documenten, namaak, wapens …), economische 
en financiële misdrijven (fiscale of sociale fraude, witwassen van geld  …), maar 
ook cybercriminaliteit – waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
cyber-dependent crime (hacking en cybersabotage (malware, ransomware, 
DdoS-aanval enz.) met als doel sabotage, spionage of financieel gewin) en cyber-
enabled crime (traditionele misdrijven waarvan de schaal of reikwijdte kan worden 
vergroot door gebruik te maken van computers, computernetwerken of andere 
vormen van informatie- en communicatietechnologie). Merk op dat het internet 
of andere communicatiemiddelen ook kunnen worden misbruikt in het kader van 
andere fenomenen (intimidatie, afpersing, racisme en negationisme, polarisering/
radicalisering, witwassen van geld, heling, seksuele uitbuiting, kinderpornografie, 
namaak, vervalsing van documenten enz.). Een groot deel van het misbruik 
speelt zich af via het darknet. Voorts moet in dit verband worden gewezen op het 
belang van cryptomunten, die doorgaans worden gebruikt om de anonimiteit te 
garanderen [1;2].
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THEMATIEK 8: SMOKKEL EN FRAUDE

Ratio BHG/BE

4% 11%

Ratio BHG/BE

10% 34%

1 De blik van de burger

De Gewestelijke veiligheidsenquête 2020 benadert dit thema aan de hand van 
vragen over cybercriminaliteit in termen van perceptie en slachtofferschap, alsook 
over oplichting op het vlak van slachtofferschap.

Aangezien onlineactiviteiten van pendelaars en toeristen hoofdzakelijk in 
hun eigen woonplaats plaatsvinden, wordt deze kwestie hier niet behandeld. 
Cybercriminaliteit wordt door een meerderheid van de inwoners als een probleem 
beschouwd.

De hoge cijfers voor zelfgerapporteerde fraudepogingen moeten in verhouding 
worden geplaatst ten opzichte van het massale gebruik van het internet in de 
context van de pandemie. In totaal is 7% van de inwoners het slachtoffer geworden 
van internetzwendel. De helft van hen verklaart een klacht te hebben ingediend. 
Daarnaast zegt 7% van de inwoners slachtoffer geweest te zijn van fraude zonder 
internet.

Meer dan 6 op de 10 
inwoners beschouwen 
cybercriminaliteit als een 
groot probleem in het BHG

1 op de 4 inwoners 
verklaart het slachtoffer 
te zijn geweest van een 
poging tot oplichting op het
internet

2

2.1 Politionele statistieken

Geregistreerde criminaliteit

De geregistreerde inbreuken moeten met voorzichtigheid en een gevoel voor nuancering worden geïnterpreteerd. De cijfers 
geven bijvoorbeeld niet aan of het misdrijf ernstig en georganiseerd van aard is (bv. sociale fraude, belastingfraude). De cijfers 
moeten dus als onvolledig worden beschouwd, aangezien sommige onderzoeken onder embargo staan (bijvoorbeeld corruptie, 
niet opgenomen in dit verslag). Bovendien worden in de omzendbrieven van het College van procureurs-generaal eerder 
operationele definities gehanteerd (bv. identiteitsfraude). Bijgevolg is het moeilijk om een nauwkeurig beeld te krijgen van tal 
van fenomenen (bv. oplichting, identiteitsfraude en valse/vervalste documenten, enz.). 

Gezien de diversiteit van de betrokken fenomenen worden de misdrijven in drie fasen gepresenteerd: misdrijven als fraude, 
heling, witwassen en oplichting zonder het internet; misdrijven in verband met wapens; en, tot slot, misdrijven in verband met 
informatica (de 'cyberdimensie').

FIG. 106, Strafrechtelijke inbreuken 'smokkel en fraude' – 
BPV/BOPV.
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Witwassen van geld is sinds 2015 
verdrievoudigd en blijft toenemen 
(+47% ten opzichte van 2019)

Elk misdrijf dat illegale winsten oplevert, kan de basis 
vormen voor het witwassen van geld, dat dan ook een 
van de hoofdactiviteiten van de misdaadorganisaties 
is. Er is een aanzienlijk 'dark number', maar dankzij 
de meldingsplicht werden 31.605 aangiften van 
vermoeden en mededelingen gericht aan de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (CFI), waarvan 12% 
(nieuwe dossiers en aanvullende doorgiften) werd 
overgedragen aan de gerechtelijke en administratieve 
autoriteiten [3]. 

Ook al is het aantal door de politie geregistreerde 
gevallen van fiscale en sociale fraude relatief laag, 
toch liggen de bedragen die de maatschappij hierdoor 
misloopt zeer hoog. Sociale fraude (fig. 106) bestrijkt 
fraude inzake sociale bijdragen (zwartwerk) en inzake 
uitkeringen. Fiscale fraude omvat hier BTW-fraude 
(oververtegenwoordigd in het BHG met 18% van de in 
België gepleegde 

1 op de 3 in België geregistreerde 
feiten van heling vindt plaats in  
het BHG

De oververtegenwoordiging van heling in het BHG 
valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat 
Brussel een belangrijke bestemming is voor het 
helen van kunst en antiek. Door de coronapandemie 
zijn de gevallen van heling wel met 19% gedaald in 
vergelijking met 2019, want het aantal diefstallen is 
ook afgenomen. Belangrijk is ook de toenemende 
rol van online verkoopplatformen bij de verkoop 
van gestolen goederen. Die goederen worden vaak 
opgeslagen voor een bepaalde (korte) periode voordat 
ze naar hun bestemming vertrekken, hoofdzakelijk in 
België, een buurland of het thuisland van de daders.

Daling van het aantal
geregistreerde feiten in
verband met wapens

Deze feiten zijn trouwens ook
ondervertegenwoordigd in het BHG.

FIG. 107, Strafrechtelijke inbreuken 'wapens' – BPV/BOPV.
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1Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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Ratio BHG/BE

3% 12%

+250%  
internetfraude  
sinds 2015

+45%  
sinds 2019

Terwijl oplichting zonder het internet 
(zie hierboven) de laatste jaren sterk is 
afgenomen, is internetfraude daaren-
tegen sterk in opmars. Vermeldens-
waard is dat oplichting (zowel online 
als offline) veel verschillende vormen 
kan aannemen, van kleinschalige op-
lichting tot grootschalige zaken die 
door criminele netwerken op touw 
worden gezet (zie hieronder). Het 
gaat om het manipuleren van men-
sen via het internet om goederen of 
gegevens te bemachtigen (phishing, 
hoax …).

Computerfraude (fraude met betaal-
kaarten, shouldersurfing, skimming, 
ransomware enz.) is kwantitatief het 
talrijkst, maar neemt af in 2019.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Als gevolg van de coronapandemie is er een sterke toename van sommige 
cybermisdrijven. Dit valt te verklaren door het telewerk, de toename van online 
aankopen na de sluiting van de winkels, meer online communicatie en informatie-
uitwisseling enz. Zo is het aantal geregistreerde misdrijven inzake valsheid in 
informatica (vervalsing van kredietkaarten, digitale betaalmiddelen, digitale 
handtekeningen enz.) met de helft toegenomen ten opzichte van 2019. Wat 
oplichting op het internet betreft, werd de coronacrisis in verschillende scenario's 
als voorwendsel gebruikt, onder meer in phishingmails. Hoe meer het publiek hiervan 
bewust wordt, hoe meer de criminele organisaties, na voorafgaand onderzoek, 
belangrijke slachtoffers uitkiezen, van wie ze de zwakheden uitbuiten via ‘social 
engineering’ (bv. 'spear phishing' of 'whaling', gericht op hooggeplaatste leden van 
ondernemingen via een persoonlijke benadering) [3].

FIG. 108, Strafrechtelijke inbreuken 'cybercriminaliteit' – BPV/BOPV.
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Identiteitsfraude en illegale identiteitsdocumenten

1.725 feiten (-26% sinds 2015 en -12% ten opzichte van 2019), 17% van het totale aantal in 
België

Identiteitsfraude met behulp van valse of vervalste documenten is een door de politie vastgestelde criminele figuur, maar vormt 
op zich geen afzonderlijk misdrijf in het Strafwetboek. De fraude kan immers worden gepleegd door middel van verschillende 
strafrechtelijke inbreuken, zoals diefstal, wederrechtelijke inbezitneming, vervalsing, misbruik van vertrouwen en verduistering, 
oplichting, computerfraude enz. Identiteitsfraude speelt een uiterst belangrijke rol bij 'illegale' immigratie en mensenhandel 
en -smokkel, sociale fraude en oplichting. Ze kan vier vormen aannemen: identiteitsdiefstal, identiteitsoverdracht (overname 
van de identiteit met toestemming van de persoon), identiteitsruil (gebruik van de identiteit van iemand anders met diens 
toestemming) en identiteitscreatie (creatie van een fictieve identiteit) [1]. 

Criminele organisaties

Volgens het SOCTA 2021-verslag van Europol [5] is 40% van 
de criminele netwerken polycrimineel, is 40% hiërarchisch 
gestructureerd, bestaat 79% uit minstens 6 leden en is 1 op de 4 al 
meer dan 10 jaar actief. De meest voorkomende fenomenen (80%) 
waarin die organisaties actief zijn betreffen drugs, georganiseerde 
eigendomsdelicten, online- en andere vormen van fraude en 
mensenhandel en -smokkel. Zij gaan zeer professioneel te 
werk en gebruiken gevarieerde en omvangrijke technische en 
menselijke middelen om hun criminele activiteiten te ontplooien. 
Hierbij zijn verschillende tussenpersonen met verschillende 
specialisaties (ICT, witwassen van geld, transport enz.) betrokken, 
wat de gerechtelijke onderzoeken door de politie en het parket 
bemoeilijkt. 80% van die organisaties maakt gebruik van legale 
commerciële structuren voor hun criminele activiteiten, 68% 
gebruikt basismethodes voor het witwassen van geld (bv. 
investeringen in vastgoed), 60% zoekt zijn toevlucht in corruptie 
en 60% gebruikt geweld, in wat voor vorm dan ook (bv. ook 
intimidatie of afpersing). Bovendien gebruiken ze verschillende 
versleutelde communicatie- en informatietechnologieën, 
contraspionagetechnieken, corruptie, valse documenten, 
gehuurde of gestolen voertuigen, woningen, fiscale constructies, 
schijnvennootschappen, geldezels (money mules) enz. om hun 
criminele activiteiten te beschermen. 

In België werd in 2020 een rapport [6] geschreven over de geor-
ganiseerde criminaliteit op basis van informatie vervat in mel-
dingsformulieren georganiseerde criminaliteit die door de ver-
schillende gerechtelijke arrondissementen en de DJSOC werden 
ingezameld. Zo werden in 2019 330 dossiers over georganiseerde 
misdaad geopend, een stijging met 27% ten opzichte van 2018. 
De gemiddelde verwerkingstijd is ook toegenomen. De onderzoe-
ken die in 2019 werden afgesloten namen gemiddeld 2 jaar en 9 
maanden in beslag. Dit is een bewijs van de complexiteit en de 
benodigde capaciteiten voor dergelijke dossiers [6].

Top 3 van de activiteiten van de misdaadorganisaties in België
Het witwassen van geld (vermeld in 39% van de dossiers van 2019), invoer/uitvoer van 
cocaïne (19% van de dossiers – zie T3) en sociale fraude (18% van de dossiers) zijn de 
overheersende activiteiten van de misdaadorganisaties in België en zitten in de lift. 
Bepaalde fenomenen, die dan wel minder vertegenwoordigd zijn in die dossiers, nemen 
sterk toe. Dat is het geval voor valse of vervalste identiteits- /voertuigdocumenten (11% 
van de dossiers, gemiddelde jaarlijkse stijging met 34% tussen 2017 en 2019) en de 
smokkel ervan (10% van de dossiers, +38%), cannabisplantages (11% van de dossiers, 
+26%), (georganiseerde) BTW-fraude (10%) en andere fraude of oplichting via het internet 
(8% van de dossiers, +57%) [6]. 

Merk op dat deze fenomenen onderling verband houden met elkaar, want de evolutie 
van het witwassen hangt af van de evolutie van die andere misdrijven, die grote winsten 
opleveren. De modi operandi evolueren ook, met bijvoorbeeld de toename van de zogeheten 
trade-based money laundering, waarbij handelsstructuren worden opgezet om crimineel 
geld wit te wassen [3], de opkomst van andere betaalsystemen en cryptomunten … [1].

In bijna 3 op de 10 dossiers spelen de 
criminele feiten zich af in het BHG

De arrondissementen Antwerpen en Brussel worden 
het zwaarst getroffen door de activiteiten van 
criminele organisaties, want bijna 6 op de 10 criminele 
activiteiten vinden plaats op hun grondgebied. In 
ongeveer 10% van de gevallen zijn deze organisaties 
actief in heel België [6].

Een aanzienlijke internationale 
dimensie

72% van de misdaadorganisaties die het voorwerp 
zijn van een onderzoek zijn actief op internationaal 
niveau (gemiddeld in 2 tot 3 landen). Hun gebruikelijke 
werkterrein is Nederland, Frankrijk en Duitsland. Uit de 
bestudeerde dossiers blijkt dat de meest voorkomende 
structuur een georganiseerd netwerk is (51%). Strikt 
hiërarchische organisaties komen slechts in 1 op de 10 
dossiers voor. Iets meer dan de helft van de organisaties 
werkt samen met andere misdaadorganisaties. 
Ongeveer de helft van de organisaties telt 3 tot 7 
leden, en 87% van de daders is een man. De leden 
zijn het vaakst Belgen of Nederlanders, maar 2/3 van 
de organisaties is samengesteld uit zowel Belgen 
en niet-Belgen. In 63% van de dossiers wordt een 
financieel onderzoek verricht. Het percentage van de 
dossiers waarbij een onderzoek wordt gevoerd naar 
het witwassen van geld, neemt af en bedraagt slechts 
41%, terwijl er nog steeds geld wordt geïnvesteerd/
witgewassen in vooral België, Marokko en Spanje. 
Daarna volgen de Verenigde Arabische Emiraten, 
Turkije, Nederland en Zwitserland [6].

Top 3 van  
de activiteiten 
van de misdaad- 
organisaties in 
België

WITWASSEN 
VAN GELD 
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SOCIALE  
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1
2
3
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Ratio BHG/BE

8% 12% Ratio BHG/BE

11% 30%

Wapens

Illegaal wapenbezit, illegale wapendracht 
en illegaal wapenvervoer zijn strafbare 
feiten die moeilijk te analyseren zijn. De 
omstandigheden zijn divers en kunnen zich 
ook in een niet-criminele context situeren. 
Buiten een amnestieperiode is immers 
iedereen die in het bezit is van een niet-
vergund wapen wettelijk gezien strafbaar, 
ongeacht of hij het indient bij de politie, 
of wanneer het wordt ontdekt in andere 
omstandigheden. De cijfers moeten dus 
voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Op gemeentelijk niveau werden de meeste 
overtredingen van illegaal wapenbezit, illegale 
wapendracht en illegaal wapenvervoer 
(zowel vuurwapens als blanke wapens) in 
2020 geregistreerd in Stad Brussel (31%), 
Schaarbeek (11%), Anderlecht (8%), Sint-
Jans-Molenbeek (7%) en Sint-Gillis (7%).

Op wijkniveau werden de meeste 
overtredingen (voor alle wapens samen) 
geregistreerd in de Marollen (waar 
wapendracht en -vervoer erg aanwezig is) 
en de Brabantwijk.

Bron: Federale Politie/CSD

ILLEGAAL WAPENBEZIT

ILLEGALE WAPENDRACHT EN ILLEGAAL 
WAPENVERVOER

WOONWIJKEN

WIJKEN MET WEINIG INWONERS

Vuurwapens
FIG. 110, Strafrechtelijke inbreuken 
'vuurwapens' – BPV/BOPV.

 

3 op de 10 feiten van illegaal wapenbezit en 1 op de 10 
feiten van illegale wapendracht/illegaal wapenvervoer 
hebben betrekking op vuurwapens

Illegale handel en illegale productie komen minder vaak voor en hebben bijna 
uitsluitend betrekking op vuurwapens (14 op de 16 feiten en 1 feit (op in totaal 1 
feit)). 

Wapensmokkel is een criminele figuur waarbij winstbejag doorslaggevend is, 
maar het is ook een fenomeen ter ondersteuning van bijvoorbeeld gewapende 
diefstallen, terrorisme enz. Het is een fenomeen met een erg lage vaststellings- of 
meldingsgraad. Bovendien zijn er bij gewapende criminaliteit geen rechtstreekse 
slachtoffers, maar het aantal onrechtstreekse slachtoffers (doden en gewonden 
als gevolg van het gebruik van illegaal verhandelde wapens) is aanzienlijk. 
Dit gebeurt niet alleen in een criminele context, maar ook in de context van 
intrafamiliaal geweld (zie T1) [1]. In 2020 werden 26 misdrijven in verband met 
wapensmokkel geregistreerd in het BHG, een afname met 54% ten opzichte van 
2019, en goed voor 13% van het totale aantal in België. 85% betreft smokkel van 
vuurwapens en 15% smokkel van blanke wapens.

2.2 Statistieken van de inspectiediensten

Bepaalde inbreuken (fiscale fraude, sociale fraude, namaak) worden vastgesteld door andere overheidsdiensten (Douane en 
accijnzen, Economische inspectie, Belastinginspectie, Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) enz.), waardoor het aantal 
feiten in werkelijkheid hoger ligt dan de door de politie geregistreerde cijfers (zie hoger). Zo voeren de arrondissementscellen 
van de SIOD gezamenlijke acties uit wat de strijd tegen sociale fraude betreft. In 2020 werden door de Brusselse cel in totaal 719 
controles uitgevoerd bij werkgevers, waarvan 1.004 werknemers en 566 zelfstandigen. Dit is een daling met 51% ten opzichte 
van 2019, wat voornamelijk te verklaren valt door de gezondheidscrisis. 55% van de controles was positief, waarvan 6 op de 10 
betrekking hadden op zwartwerk. De meerderheid van de controles in 2020 in het BHG werd uitgevoerd in de bouwsector (25%), 
de horeca (24%) en de kleinhandel (20%) [4]. Dit is slechts een fractie van het totale aantal controles dat door de verschillende 
sociale inspectiediensten wordt uitgevoerd. Elke dienst verricht immers ook autonome controles in het kader van de strijd tegen 
sociale fraude. 

3 Gevolg aan geregistreerde feiten
3.1

3 op de 10 dossiers in verband met heling in België worden aanhangig gemaakt bij het 
parket van Brussel

Instroom op het correctioneel parket

Gerechtelijke statistieken 

Het aantal helingdossiers die in 2020 bij het parket aanhangig zijn gemaakt blijft stabiel, maar is sterk oververtegenwoordigd in 
verhouding tot het totale aantal Belgische dossiers van dit type (30% van de zaken van heling betreft het BHG). 

FIG. 111, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel parket. Smokkel 
en fraude – BPS/OBPS.

ILLEGAAL BEZIT
(VUURWAPEN)

340
ILLEGALE DRACHT/
VERVOER (VUURWAPEN)

54
ILLEGALE HANDEL
(VUURWAPEN)

14
ILLEGALE 
VERVAARDIGING /
HERSTELLING
(VUURWAPEN)

1
Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

FEITEN

FIG. 109, Wapenovertredingen in de Brusselse wijken in 2020 
(53% van het totale aantal feiten) – BPV/BOPV.

AANTAL FEITEN  
PER WIJK

MAROLLEN

BRABANTWIJK

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

WITWASSEN

810
HELING

773
VALSMUNTERIJ

107
CRIMINELE ORGANISATIE

38

FEITEN

44% van de witwasdossiers  
is afkomstig van de 
inspectiediensten

Jeugdparket 

Bij het jeugdparket van Brus-
sel zijn 142 helingdossiers aan-
hangig gemaakt, een daling met 
36% ten opzichte van 2019. Ook 
die dossiers zijn sterk overver-
tegenwoordigd ten opzichte van 
het totale aantal dossiers die bij 
de Belgische jeugdparketten 
aanhangig zijn gemaakt (40%).
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Ratio BHG/BE

11% 23%

Ratio BHG/BE

2% 21%

Het aantal door het Brusselse parket behandelde dossiers rond cybercriminaliteit in 2020, is ondervertegenwoordigd ten 
opzichte van het hele land. Computerfraude in het BHG, op kop in de cijfers, vertegenwoordigt iets meer dan 5% van het totale 
aantal van die feiten in België. Wat computer- of gegevenssabotage betreft, wordt 1 op de 5 gevallen behandeld door het 
Brusselse parket.

Toename van het aantal dossiers inzake cybercriminaliteit ten opzichte van 2019

FIG. 112, Instroom 2020 in het Brusselse correctioneel 
parket op het vlak van cybercriminaliteit – BPV/BOPV.

INFORMATICA BEDROG

1.474
ONGEOORLOOFDE TOEGANG  
TOT INFORMATICASYSTEMEN

184
COMPUTERMISDRIJVEN

92
VALSHEID IN INFORMATICA

57
DATA- OF INFORMATICA- 
SABOTAGE

36

Het aantal dossiers inzake invoer, uitvoer en transit van wapens is
oververtegenwoordigd in het BHG en is sinds 2015 meer dan verviervoudigd

FIG. 113, Instroom 2020 in het Brusselse 
correctioneel parket op het vlak van wapens 
– BPV/BOPV. 

WAPENS  
(DRACHT, BEZIT)

1.651
IN-, UIT- EN DOORVOER  
VAN WAPENS

48

FEITEN

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

In 2019 werd een sterke toename vastgesteld van het aantal door het parket behandelde zaken betreffende invoer, uitvoer en 
transit van wapens, en die trend zet zich door in 2020. 69% van die zaken kwam binnen via de politiediensten en 31% via de 
inspectiediensten. Het aantal binnenkomende dossiers op het vlak van wapenbezit en wapendracht daalt dan weer. 

Jeugdrechtbank 

In 2020 werden 139 dossiers 
in verband met wapenbezit 
en wapendracht ingediend 
bij de jeugdrechtbank, een 
daling met 18% ten opzichte 
van 2019 en zelfs met 43% 
ten opzichte van 2015. 

De dossiers inzake misdaad-
organisaties zijn zeer volumineus 
en complex. Toch is het aantal 
vervolgingen zeer hoog, waaruit 
we kunnen afleiden dat een 
investering in dergelijke dossiers 
loont. 1 op de 4 dossiers wordt 
overigens ter beschikking gesteld 
van een ander parket. 

46% van de dossiers inzake criminele organisatie wordt door het parket van Brussel vervolgd

Uitstroom op het correctioneel parket

 Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

 Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

FIG. 114, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel, uitgesplitst 
naar afsluitende beslissing. Smokkel en fraude – BPV/BOPV.
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 Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

+336,4% +9,1%

In het geval van heling wordt slechts 3% van de zaken vervolgd of afgesloten met 
alternatieve maatregelen. In het geval van witwassen van geld komen we tot 12%. De 
opgelegde alternatieve maatregelen zijn vooral administratieve sancties.

Meer dan de helft van de dossiers betreffende cybercriminaliteit blijft zonder gevolg om
technische of opportuniteitsredenen

Door de (inter)nationale omvang 
van het fenomeen, het lage aan-
giftecijfer, wijzigende modi ope-
randi enz. is het moeilijk om 
verdachten te identificeren. Bij 
computerfraude, de bron van een 
grote instroom van cybercrimina-
liteitsdossiers bij het parket van 
Brussel, wordt 1 op de 3 dossiers 
aan een reeds bestaand dossier 
('moederdossier') gekoppeld of ter 
beschikking van een ander parket 
gesteld.

FIG. 115, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel op het 
vlak van cybercriminaliteit, uitgesplitst naar preventie en naar afsluitende 
beslissing – BPV/BOPV.

80 zaken van computermisdrijven

1.272 zaken van informaticabedrog

148 zaken van ongeoorloofde toegang
   tot informaticasystemen

32 zaken van data- of informaticasabotage

40 zaken van valsheid in informatica

Wat wapens betreft, zijn de alternatieve maatregelen bijna uitsluitend dadingen, waarmee het dossier, na de betaling ervan, kan 
worden afgesloten. Bovendien wordt 1 op de 4 dossiers met betrekking tot wapenbezit en wapendracht bij een ‘moederdossier’ 
gevoegd of ter beschikking van een ander parket gesteld. 

FIG. 116, Uitstroom 2020 uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van 
wapens, uitgesplitst naar preventie en naar afsluitende beslissing – BPV/BOPV.

1.558 zaken van wapens  
(wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten, enz.) 

58 zaken van in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en materiaal...
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THEMATIEK 8: SMOKKEL EN FRAUDE

Conclusies en aanbevelingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een aantrekkingspool 
voor de illegale economie, de illegale handel en de fenomenen 
van georganiseerde misdaad. Het aantal geregistreerde 
feiten en onderzoeken in verband met het witwassen van 
geld is sinds 2015 verdrievoudigd en blijft stijgen. Daarnaast 
is het BHG een belangrijke plek voor de heling van gestolen 
voorwerpen: 1 op de 3 gevallen van heling vastgesteld in 
België wordt in Brussel geregistreerd. De analyse en het beeld 
van criminele fenomenen zoals corruptie, vuurwapensmokkel, 
heling, identiteitsfraude en valse/vervalste documenten zijn 
complexer.

 › De kwantitatieve gegevens moeten worden aangevuld met 
kwalitatieve informatie van de betrokken opsporingsdiensten 
(politie, inspectie, DVZ enz.) om een genuanceerd beeld van 
deze problematiek te kunnen schetsen (zie GVPP, maatregel 8.7).

 › Aangezien het witwassen van geld een essentieel onderdeel 
is van tal van criminele operaties, is het principe 'follow 
the money' hier op zijn plaats. De financiële onderzoeken 
(witwassen van geld en vermogen) die in het kader van de 
dossiers van georganiseerde misdaad worden gevoerd, 
zouden moeten worden opgedreven om de parallelle 
criminele financiële systemen te ontrafelen (zie GVPP maatregelen 

8.1 en 8.2).

Tegen de achtergrond van de coronapandemie zijn bepaalde 
feiten die met cybercriminaliteit te maken hebben sterk 
toegenomen omwille van de veralgemening van telewerk, 
de toename van online aankopen naar aanleiding van de 
sluiting van winkels evenals de toename van communicatie 
en informatie-uitwisselingen via het internet. Vrijwel alle 
criminele activiteiten hebben nu ook een online component 
(versleutelde communicatie, cryptomunten, online 
handelsplatformen, sociale media, darknet enz.). Toch wordt 
meer dan de helft van de dossiers inzake cybercriminaliteit 
door het parket van Brussel geseponeerd. Bijna 3 op de 10 
inwoners zeggen dan wel het slachtoffer te zijn geweest van 
(een poging tot) oplichting via het internet, zo blijkt uit de 
Gewestelijke veiligheidsenquête 2020, maar het 'dark number' 
blijft hoog. Computercriminaliteit en internetfraude vormen 
dus belangrijke aandachtspunten.

 › Bewustmakingscampagnes voor het grote publiek over 
cyberbeveiliging zijn relevanter dan ooit, aangezien we 
met zijn allen steeds meer tijd online doorbrengen en 
steeds meer activiteiten online uitvoeren (zie GVPP, maatregel 

8.4). Ook de website www.safeonweb.be biedt nuttige tips 
om veilig te surfen. Er bestaat ook een digitaal meldpunt 
(https://meldpunt.belgie.be) dat de slachtoffers van 
bedrog, fraude en oplichting de mogelijkheid biedt deze 
feiten online aan te geven aan de bevoegde diensten. 
Door de tijdelijke uitbreiding van het digitaal loket in het 
kader van de coronacrisis kunnen slachtoffers ook via 
Police-on-Web aangifte doen van fraude.

 › Door de snelle ontwikkeling van de digitale technologie 
is het van essentieel belang expertise te ontwikkelen via 
multidisciplinaire opleidingen en door partnerschappen aan 
te gaan met universiteiten en kenniscentra die zich met 
deze fenomenen bezighouden (zie GVPP maatregelen 8.3, 8.5, 8.7). 

De politie en de verschillende inspectiediensten zijn een 
belangrijke bron van dossiers die bij het parket aanhangig 
worden gemaakt. Voor heel wat specifieke fenomenen 
is bovendien de deskundigheid van gespecialiseerde 
inspectiediensten vereist. Er moet ook bijzondere aandacht 
worden besteed aan (vuur)wapenzwendel, identiteitsfraude, 
het gebruik van valse documenten en corruptie als activiteiten 
die het werk van criminele netwerken vergemakkelijken.

 › Het is van cruciaal belang dat de uitwisseling van informatie 
tussen administratieve en gerechtelijke autoriteiten 
wordt geoptimaliseerd om de ontwikkeling van criminele 
activiteiten te ontmoedigen en de bestaande criminele 
netwerken te ontwrichten (zie GVPP, maatregel 8.2 en de transversale 

opdracht 5 "[…]de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad 

ontwikkelen").
 › Evenzo lijkt het essentieel om een globale administratieve 
aanpak te ontwikkelen, waarbij de administratieve 
autoriteiten de mogelijkheid krijgen om preventieve en 
ontradende maatregelen te nemen tegen de criminele 
activiteiten op lokaal niveau (bv. de sluiting van hoofdzetels, 
de weigering van een bouwvergunning, de controle op 
autoverhuurbedrijven enz.), zie GVPP maatregel 8.2).
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Thematiek 9 Crisisbeheer en 
veerkracht
Het Gewest wordt geconfronteerd met situaties die verschillende soorten risico's 
(natuurlijke, technischeconomische, gezondheids- en man made) inhouden met 
mogelijke gevolgen op menselijk, maatschappelijk, ecologisch of economisch vlak 
(zie GVPP pp. 77-78 [1]). 

Het thema 'crisisbeheer en veerkracht', zoals opgenomen in het GVPP, heeft 
betrekking op de civiele veiligheid, crisisbeheer, noodplanning en de handhaving 
van de openbare orde bij geplande en ongeplande evenementen. Bij een 
noodsituatie wordt niet verwezen naar diensten (brandweer, ambulances, politie), 
maar wel naar disciplines (1, 2, 3, 4 of 5), meer bepaald: hulpverleningsoperaties 
(D1), medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (D2), de politie op de 
plaats van de noodsituatie (D3), logistieke ondersteuning (D4) en informatie of 
communicatie aan de bevolking (D5) [2]. 

De burgers zijn natuurlijk ook belanghebbenden bij risicopreventie en bij 
noodsituaties. Veerkracht heeft immers zowel betrekking op de overheidsdiensten 
als op het gedrag van de bevolking. "Veerkracht is het vermogen om niet alleen 
uitdagingen te weerstaan en het hoofd te bieden, maar ook om transities op 
duurzame, eerlijke en democratische wijze door te maken" [3]. 

Merk op dat dit thema een nieuw actieterrein is voor het Observatorium en 
het voorwerp uitmaakt van een nog steeds lopende methodologische en 
conceptuele denkoefening, onder meer over de relevante indicatoren die 
moeten worden opgevolgd. Aangezien dit thema geen betrekking heeft op een 
criminaliteitsfenomeen zoals de andere thema's van het GVPP, krijgt het een 
andere structuur.
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FIG. 117, Mate van bezorgdheid (van 4 
of 5 op een schaal van 1 tot 5) over de 
gezondheidscrisis – BPV/BOPV. 

1

Bron: Gewestelijke veiligheidsenquête (BPV)

Inwoners Pendelaars Toeristen

De blik van de burger

Via de Gewestelijke veiligheidsenquête 2020 kon aan de burgers worden 
gevraagd in hoeverre ze zich zorgen maken over bepaalde uitzonderlijke 
situaties: economische crisis, gezondheidscrisis, terroristische aanslag, 
buitengewoon meteorologisch fenomeen en grootschalig ongeval (zie deel 
II, 1).

In de zomer van 2020 beschouwt meer dan 1 op 
de 2 inwoners de gezondheidscrisis als het meest 
verontrustende uitzonderlijke fenomeen

56% van de inwoners geeft aan de gezondheidscrisis een score van 4 of 
5 op een schaal van 1 tot 5 om hun mate van bezorgdheid uit te drukken. 
42% van de pendelaars is ook die mening toegedaan, en 35% van de 
toeristen. Ook voor hen is de gezondheidscrisis de voornaamste bron van 
bezorgdheid.

Dit is niet verwonderlijk, aangezien de context van de coronapandemie 
waarin de enquête plaatsvond een aanzienlijke impact had op het gevoel 
en de bezorgdheden van de burgers.

2 Interventiestatistieken van 
de DBDMH
85% van de interventies van  
de DBDMH betreft dringende 
medische hulp

Meer dan 85% van de interventies van de 
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp (DBDMH) betreffen ambulan-
ciersopdrachten, wat ongeveer met 7% per 
jaar toeneemt tussen 2016 en 2019.

De opdrachten voor de brandweer blijven 
door de jaren vrij stabiel en maken nu iets 
minder dan 15% van de interventies van de 
DBDMH uit.

2020 kent een daling van alle interventies als 
gevolg van de pandemie.

+25% interventies door ambulanciers in 2019 ten opzichte van 2015

Bron: DBDMH [4]

BRANDWEEROPDRACHTEN

AMBULANCIERSOPDRACHTEN

FIG. 118, Interventiestatistieken van de DBDMH – BPV/BOPV.

De ambulanciersopdrachten hebben betrekking op interventies voor gewonden of zieken op private of openbare plaatsen. We 
stellen een toename met meer dan 25% tussen 2015 en 2019. Details over de soorten interventies zijn hier niet beschikbaar. 
Deze stijging wordt in 2020 onderbroken door de gezondheidscrisis.

De brandweeropdrachten bevatten hoofdzakelijk vijf interventietypes:

FIG. 119, Opdrachten van de 
brandweerlui van de DBDMH. 
2020 – BPV/BOPV.

De brandweer
voert vooral
technische
interventies uit

Bron: DBDMH

TECHNISCHE INTERVENTIES

5.226
BRANDEN

3.232
VALSE ALARMEN

3.097
LOGISTIEKE INTERVENTIES

2.711
GEVAARLIJKE STOFFEN

408

1.098 vrijmaken van de openbare weg  

1.042 wateroverlast en overstromingen  

583 persoon die vastzit in een lift   

773 gebouwbranden

251 voertuigbrandens  

39 kwaad opzet  

1.754 bijstand met autoladder aan ambulances

493 wegmarkeringen

201 gaslekken
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3

Bron: Gemeentediensten voor de noodplanning

Bron: Gemeentediensten voor noodplanning

Crisisbeheer en noodplanning 

De activering van een crisisbeheerfase is een verantwoordelijkheid die, afhankelijk van het soortCrisisbeheer en 
noodplanningnoodsituatie, aan verschillende bevoegdheidsniveaus wordt toegekend. We geven hier een overzichtCrisisbeheer 
en noodplanningvan de afkondigingen van gemeentelijke fasen en oefeningen van de afgelopen vijf jaar op basis vanCrisisbeheer 
en noodplanningde gemeentelijke coördinatiediensten voor de noodplanning. Er werd vaak een beroep gedaan opCrisisbeheer en 
noodplanningdeze diensten in het kader van de coronapandemie. Bovendien worden ze gevraagd advies te gevenCrisisbeheer 
en noodplanningover de organisatie van tal van evenementen.

49 afkondigingen van de
gemeentelijke fase 
van 2016 tot 2020

Het gaat onder meer om meteorologische 
fenomenen (hitte, koude, stormen, over-
stromingen), branden, stroomonderbrekingen/-
pannes, bedreigingen of waarschuwingen, 
grondverzakkingen/instortingen, gaslekken, 
evacuaties, enz. 

FIG. 120, Afkondigingen van gemeentelijke fases. 2016-2020 - 
BPV/BOPV.

Bij de meeste noodsituaties is het niet nodig een fase van crisisbeheer af te kondigen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
situatie op monodisciplinair niveau beheersbaar is met de inzet van een specifiek plan, zoals het Psychosociaal Interventieplan 
(PSIP). De afkondiging van een fase is een reactie op een situatie van aanzienlijke omvang die de coördinatie van de vijf 
disciplines van crisisbeheer vereist. 

53 mono- of multi-
disciplinaire oefeningen  
op gemeentelijk niveau 
van 2016 tot 2020

De oefeningen bieden de kans de interventieen 
coördinatiecapaciteiten van de actoren te versterken. 
De maatregelen als gevolg van de pandemie 
bemoeilijkten de uitvoering van oefeningen, wat de 
grote daling in 2020 verklaart. 

FIG. 121, Oefeningen 2016-2020 – BPV/BOPV.

De gezondheidscrisis Covid-19 in 2020 in het BHG [5]

FIG. 123, Uitgevoerde testen en percentage positieve gevallen. BHG 2020 – BPV/BOPV.

FIG. 122, Ontdekte coronagevallen, ziekenhuisopnames en 
overlijdens. BHG 2020 – BPV/BOPV.

In 2020 stond de uitbraak van de coronapandemie centraal. 
De eerste waarschuwing over het coronavirus kwam in 
december 2019 uit China. In België werd het eerste geval 
ontdekt op 4 februari 2020. Het zou worden gevolgd door 
talrijke maatregelen en overlegvergaderingen. Op 2 maart nam 
de Gewestelijke Veiligheidsraad zijn eerste beslissingen [A] en 
op 13 maart werd de federale fase afgekondigd bij ministerieel 
besluit [B] betreffende de coördinatie en het beheer van de 
COVID-19-crisis.

Eind 2020 laten de cijfers de omvang van het fenomeen 
zien met 81.656 gevallen, 7.997 ziekenhuisopnames en 2.595 
sterfgevallen alleen al in het BHG.

In maart vond een eerste golf plaats, met een positief percentage van 45% (in die periode werden hoofdzakelijk zieke personen 
getest), gevolgd in april door een piek van 1.422 ziekenhuisopnames en 1.009 overlijdens. Een tweede golf in oktober leidde tot 
1.950 nieuwe ziekenhuisopnames en in november tot 563 overlijdens. De omvang van deze tweede golf, die goed is voor meer 
dan de helft van de in 2020 in het BHG opgespoorde gevallen, kan worden verklaard door een aanzienlijke toename van het 
aantal afgenomen tests, tegelijk met een stijging van het percentage positieve gevallen bij deze tests.

In het kader van de gezondheidscrisis werden op verschillende niveaus (federaal, gewestelijk, gemeentelijk) maatregelen 
genomen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan. Dit betrof onder meer de mogelijkheden voor de burgers om zich 
te verplaatsen, bijeen te komen en activiteiten uit te oefenen of waarbij het dragen van mondmaskers werd opgelegd. Deze 
overtredingen werden vastgesteld door de politie, behandeld door het parket van Brussel (of, van 7 april tot 30 juni, door middel 
van gemeentelijke administratieve sancties, zie II. 2.2) en werden opgenomen in de categorie 'volksgezondheid'. Daarenboven 
zijn ze bijzonder talrijk in 2020. Ze komen na de vermogensdelicten, maar vóór de persoonsdelicten (zie II. 2.1).

1 op de 5 feiten die de politie in 2020 registreerde heeft betrekking op de 
maatregelen in verband met de gezondheidscrisis (20%, 33.549 overtredingen).
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4 Openbare orde: evenementen

Ondanks de pandemie duizenden evenementen in 2020

De coronapandemie had grote gevolgen voor het aantal evenementen vanaf maart 2020. Er werd toch een beroep gedaan op 
de zes politiezones voor meerdere evenementen [6], wegens de omvang van het evenement, de gebruikte installaties of andere 
problemen in verband met de openbare orde. 

In 2020 heeft alleen al de PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene, waarvoor we over precieze cijfers beschikken, gezorgd voor de 
handhaving van de openbare orde bij 2.524 evenementen, waaronder 746 betogingen. Ook al is dat een groot aantal, toch is het 
ongeveer 50% lager dan in 2019. 

We hebben aan de evenementen nog geen typologie toegekend. Op basis van de verzamelde informatie identificeerden de 
politiezones als belangrijkste evenementen de betoging van Black Lives Matter en die voor de gezondheid in september 2020. 
Andere voorbeelden zijn de betoging van de Partij van de Arbeid van België, van de sector van de Sociale Zekerheid, van de 
extreemlinkse beweging Extinction Rebellion, van Armeniërs voor de ambassade van Azerbeidzjan, van het Regionaal Tibetaans 
Jeugdcongres voor de Chinese ambassade, van Animal Rights voor de ambassade van de republiek Mauritius, en de spontane 
demonstraties in verband met de verkiezingen in Guinee. 

Bij deze evenementen komen nog de mobilisatie van de politiediensten voor de Europese topconferenties, de operaties in 
verband met de naleving van de coronamaatregelen, de voetbalwedstrijden (in Molenbeek, Anderlecht en Sint-Gillis), de 
voorstellingen in Vorst Nationaal, de 33-daagse gevangenisstaking, het beheer van de ramadan, de markten, de Brussels 
Cycling Classic, de autoloze zondag, de sportieve en culturele evenementen van de vzw Pôle Nord en tot slot oudejaarsavond.

Inhuldiging van het Gewestelijk Crisiscentrum

Eind september 2020 werd het Gewestelijk Crisiscentrum ingehuldigd. Dit is een belangrijk moment in de context van dit thema. 
In 2020 werd het al 7 keer opengesteld, voor de Europese topontmoetingen op 15 en 16 oktober, voor de follow-up van grote 
evenementen op 23 oktober, 28 november, 5 en 20 december en voor de oudejaarsevenementen. 

Conclusies en aanbevelingen
Het is niet verrassend dat uit de Gewestelijke veiligheids-
enquête blijkt dat de inwoners zich zorgen maken over de 
coronapandemie.

 › Zoals in alle crisissituaties moet ook in de context 
van de coronapandemie en de genomen maatregelen 
geruststellend en transparant worden gecommuniceerd.

Het voorkomen van noodsituaties vereist de volledige 
participatie van de burgers en de versterking van hun 
veerkracht.

 › Er moet een algemene denkoefening plaatsvinden over 
de ontwikkeling van campagnes om voorbereid te zijn op 
noodsituaties te bevorderen (zie GVPP maatregelen 9.1 en 9.3). Deze 
benadering zal bijdragen tot de methodologische reflectie 
over de inclusie van de bevolking in het kader van de 
beeldvorming rond dit thema.

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp telt de laatste jaren een grote stijging van het aantal 
ambulanciersopdrachten.

 › Het komt erop aan de bewustmaking te bevorderen om te 
voorkomen dat zonder dringende reden van deze dienst 
gebruik wordt gemaakt, zodat de beste zorg kan worden 
verleend aan wie dat het meest nodig heeft.

 › Om de stijging goed in kaart te kunnen brengen, is het ook 
van belang de gegevens over het soort interventie door de 
ambulanciers te verfijnen.

Vanaf het begin van de gezondheidscrisis werden alle 
diensten voor de noodplanning gemobiliseerd, in het bijzonder 
op gemeentelijk niveau.

 › De oefeningen en de opleiding voor het personeel van de 
noodplanning moeten worden voortgezet om hun werk 
te ondersteunen en te stimuleren, vooral na een periode 
met een beperkt aantal oefeningen als gevolg van de 
gezondheidscrisis.

De openbare orde en de organisatie van evenementen worden 
niet statistisch opgevolgd op gewestelijk niveau. De codering 
van de evenementen in de 'Bepad'-software laat geen vlotte 
gegevensextractie met het oog op de analyse toe.

 › De huidige coderingsmethode zou moeten evolueren 
tot een instrument waarmee de verschillende soorten 
evenementen op de schaal van het Gewest kunnen worden 
gekarakteriseerd.

Het thema 'Crisisbeheer en veerkracht' moet verder worden 
verfijnd en de werking ervan moet nauwkeurig worden 
omschreven.

 › Het is absoluut noodzakelijk om verder gegevens te 
verzamelen die kunnen helpen bij het opbouwen van de 
beeldvorming van dit thema van het GVPP. Daartoe zijn de 
bijdragen van de partners van essentieel belang.

 › Een conceptuele analyse van de veerkracht en de 
kwetsbaarheden, met inbegrip van de contextuele 
ontwikkelingen op demografisch, sociaal, economisch, 
stedelijk (zie deel I. hierboven), ecologisch (zie T7) en 
mobiliteitsvlak (zie T6), moet helpen om de beeldvorming 
van dit thema te verduidelijken en zal een hulp zijn bij de 
vroegtijdige beleidsondersteuning inzake potentiële risico's 
(zie GVPP maatregel 9.9).
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Algemene conclusie

In 2020 ondervond veiligheid, net als tal van andere domeinen 
(gezondheid, economie, mobiliteit, toerisme, sociale 
betrekkingen, cultuur, onderwijs, sport enz.), de gevolgen van 
de gezondheidscrisis COVID-19. Die crisis bracht duizenden 
infecties, ziekenhuisopnames en overlijdens met zich mee en 
ontwrichtte het dagelijkse leven van alle burgers in België en 
in de rest van de wereld. Om de bevolking te beschermen en 
de razendsnelle verspreiding van de besmettingen een halt 
toe te roepen, volgden vanaf maart 2020 de lockdowns en 
beperkingen van de activiteiten elkaar op. Zo werd massaal 
overgeschakeld op telewerk, werden de verplaatsingen 
(voor professionele, toeristische of recreatieve doeleinden) 
teruggeschroefd en werden de sociale interacties ingeperkt 
en overgeheveld naar de virtuele wereld. Deze veranderingen 
in de dagelijkse gewoonten hebben in verschillende opzichten 
gevolgen gehad voor de veiligheid. 

Hoewel de pandemie door de burgers bestempeld werd als de 
grootste bron van bezorgdheid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (zie GVE 2020), lijkt hun gevoel van veiligheid toch 
positief te zijn geëvolueerd in deze periode. De beperking van 
de activiteiten heeft in het algemeen geleid tot een afname 
van mogelijkheden om misdrijven te plegen. Dit geldt in het 
bijzonder voor eigendomsdelicten (diefstallen, inbraken) en 
voor de aantasting van de menselijke integriteit (alle vormen 
van geweld in de openbare ruimte), zoals blijkt uit de dalende 
cijfers van de politiestatistieken op gewestelijk vlak. Afgezien 
van incidenten in verband met de volksgezondheid (zie 
hieronder) laten de politionele statistieken ten opzichte van 
2019 een globale daling van 18% zien. 

Daartegenover staat dat bepaalde problemen een veel 
prominentere plaats hebben ingenomen onder de feiten die 
worden behandeld door de politie, de Brusselse gemeenten 
en het parket. Zo stellen we een opmerkelijke toename 
vast van misdrijven op het gebied van de volksgezondheid, 
misdrijven die verband houden met de niet-naleving van 
de gezondheidsmaatregelen (het niet-dragen van een 
mondmasker, de ongerechtvaardigde aanwezigheid in de 
openbare ruimte, de niet-naleving van verbodsbepalingen), 
waardoor de stroom van dossiers die bij het Brusselse 
correctionele parket worden ingediend (+23% ten opzichte 
van 2019) en bij het parket van de jeugdrechtbank (+18% ten 
opzichte van 2019 voor als misdrijf omschreven feiten) over 
de hele lijn is toegenomen, terwijl de tendens sinds 2015 

dalende was. Maar de gezondheidssituatie heeft ook nog 
andere gevolgen gehad. In de eerste plaats bemoeilijkte ze 
het neerleggen van klachten, met name door slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld, en het opsporen van problemen, 
bijvoorbeeld voor minderjarigen in een verontrustende 
opvoedingssituatie die verstoken zijn van sociale contacten. 
Ten tweede komen nieuwe realiteiten en gewoonten tot 
uiting in de evolutie van bepaalde aspecten van veiligheid 
en criminaliteit. Dit blijkt uit de toename van het aantal 
verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, de daling 
van de gemeentelijke administratieve sancties voor stilstaan 
en parkeren, de toename van het drugsgebruik als gevolg 
van de opeenvolgende lockdowns en het aanzienlijke belang 
van cybercriminaliteit als gevolg van de toename van de 
tijd die op het internet wordt doorgebracht. Ook werden de 
reeds aanwezige spanningen tussen burgers en de overheid 
intenser in deze periode waarin de agenten (politieagenten, 
gemeentelijke ambtenaren  …) de moeilijke opdracht kregen 
burgers te informeren, te waarschuwen en te controleren 
met betrekking tot nieuwe, evoluerende en soms onwelkome 
regels.

Het is van cruciaal belang om bij het benaderen van de 
fenomenen rekening te houden met hun context. Net 
daarom hebben we ze hier in perspectief geplaatst. Deze 
werkwijze is dan ook een van de pijlers van de methodologie 
van het Observatorium. Om passende maatregelen te 
kunnen voorstellen, is geïnformeerde kennis van de situatie 
onontbeerlijk. In dit verband biedt dit verslag een werkbasis: 
een duidelijk samenvattend overzicht van het beeld van de 
veiligheid, zowel algemeen als per thema. Deze denkoefening 
moet nog verder worden verfijnd door grondige analyses 
van de meest in het oog springende fenomenen. De 
Focussen en de Cahiers van het Observatorium helpen bij 
het bereiken van die doelstelling. Dankzij de samenwerking 
van alle actoren in de preventie- en veiligheidsketen en het 
onontbeerlijke belangrijke delen van informatie en gegevens 
voor wetenschappelijke doeleinden tracht het Observatorium 
een beeld van de veiligheid te schetsen, zowel voor de 
overheid als voor alle partners en burgers. Via de voorgestelde 
aanbevelingen draagt het verslag bij aan het doel dat door 
Brussel Preventie & Veiligheid wordt gepromoot en dat wordt 
uitgedragen door het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
2021-2024: "Voor een veilig Brussel".
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