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Voorwoord 
Het voortdurend verbeteren van de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel is een centrale missie voor safe.brussels, 
zoals vastgelegd in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
(GVPP). Dit kan verschillende vormen aannemen. Het gaat 
om het coördineren van de actoren in de preventie- en 
veiligheidsketen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 
gezamenlijk ontwikkelen van projecten ter bestrijding van 
criminaliteit en overlast, het voorbereiden van geplande 
evenementen, het nauwlettend opvolgen van de evolutie 
van de openbare orde, het reageren op onvoorziene 
gebeurtenissen, en het adequaat communiceren van 
relevante informatie naar overheden, partners en alle burgers.

Naast dit dagelijks beheer, zowel reactief als toekomstgericht, 
is het echter van belang een transversale, retrospectieve 
en evoluerende blik te kunnen werpen op de veiligheid van 
personen en eigendommen in het Gewest. Dit totaalbeeld, 
gekoppeld aan een perspectief, vormt het jaarlijks verslag 
van het Observatorium van safe.brussels. Als expertise- 
en onderzoekscentrum verricht het werk dat de basis 
vormt van een op kennis gebaseerd beleid. Door informatie 
te verzamelen, analyseren en er gericht of globaal over 
te rapporteren, zoals in dit verslag, is het mogelijk om te 
handelen met een grondige kennis van de fenomenen, hun 
omvang, hun specificiteit of hun evolutie.

Het jaar 2021 stond nog in het teken van de Covid-19 
pandemie en de gevolgen ervan. Hoewel er geen sprake 
meer was van een algemene lockdown zoals in 2020, bleef de 
monitoring en het beheer van de gezondheidscrisis centraal 
staan. Naast de tijdelijke beperkende maatregelen die aan de 
context waren aangepast om de bevolking te beschermen, 
had de pandemie gevolgen op verschillende vlakken. Zo was 
er een impact op de gewoonten en het dagelijks leven van 
de burgers in het algemeen (structurele verankering van 
telewerken, toename van zachte mobiliteit en online winkelen, 
economische impact, enz.), maar eveneens, en ongetwijfeld 
op een minder direct zichtbare manier, op de verschillende 
vormen van criminaliteit.

Dit verslag geeft inzicht in dit laatste aspect en belicht de 
veranderingen ten opzichte van 2020 en voorgaande jaren. 
Op basis van politiële, gerechtelijke en administratieve 
statistieken en de resultaten van de veiligheidsenquêtes 
uitgevoerd door safe.brussels (voor bedrijven in 2021) biedt het 
een uniek overzicht van criminaliteit en overlast op gewestelijk 
niveau en - waar mogelijk en relevant - ook op wijkniveau. In 
die zin is het een referentie-instrument voor onze partners 
bij de uitvoering van hun projecten en werkzaamheden, maar 
evenzeer voor iedereen die geïnteresseerd is in de materie.

Sophie LAVAUX
Directrice-generaal van safe.brussels,  

Hoge ambtenaar

Yves BASTAERTS
Adjunct-directeur-generaal van safe.brussels
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Woord vooraf
Ik presenteer u met genoegen het meest recente verslag 
van het Observatorium. Het schetst een beeld van de 
veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het jaar 
2021. Het is gebaseerd op de gegevensverzameling en 
-analyses uitgevoerd door mijn teams in 2022. Dit is een 
werk van lange adem, want om een beeld van de veiligheid 
op te stellen dat ook maar enigszins betrouwbaar is, moeten 
talrijke informatiebronnen met elkaar worden vergeleken. 
De gegevens over de geregistreerde criminaliteit moeten 
namelijk worden aangevuld met de gegevens waarover 
talrijke sociaal-preventieve actoren, verenigingen en 
administraties op de verschillende beleidsniveaus beschikken, 
alsmede met gegevens over het veiligheidsgevoel en het 
zelfgerapporteerde slachtofferschap. Deze laatste gegevens 
worden jaarlijks verzameld aan de hand van de Gewestelijke 
Veiligheidsenquête in opdracht van safe.brussels. 

Het jaar 2022 wordt dit jaar gemarkeerd door het 
sleutelwoord evolutie. Enerzijds voor de organisatie, met een 
naamsverandering van Brussel Preventie & Veiligheid naar 
safe.brussels, die beter dan ooit de ambitie illustreert om 
voor iedereen "voor een veilig Brussel" te zorgen. Anderzijds, 
voor het Observatorium en met name voor zijn jaarverslag: 
er zijn nieuwe visuals ontwikkeld door de analisten om de 
gegevens op een zowel wetenschappelijk verantwoorde als 
voor de lezer toegankelijke manier te presenteren; er zijn 
verder samenvattingen toegevoegd aan het begin van elk 
belangrijk deel om iedereen rechtstreeks toegang te geven 
tot de essentiële informatie in dit verslag. 

Evolutie dus, maar ook continuïteit: dit verslag sluit aan bij het 
Verslag van 2020, dat duidelijk verschilde van de vorige edities. 
De algemene structuur is opnieuw drieledig. Allereerst wordt 
de context van het Brussels Gewest gepresenteerd, waarin 
de criminaliteit zich ontwikkelt die door het Observatorium 
bestudeerd wordt. Daarna volgt een algemeen overzicht van 
de gegevens die de belangrijkste actoren in de preventie- en 
veiligheidsketen verstrekken: overheden, politie, parketten, 
hoven en rechtbanken, justitiehuizen, aangevuld met enkele 
elementen uit de Gewestelijks veiligheidsenquête 2021 van 
het Observatorium gericht op bedrijven. Het derde deel van 
dit verslag behandelt achtereenvolgens de 9 thema's van het 
Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Gewest, waarbij 
verschillende gegevensbronnen worden gekruist en voor elk 
van deze thema's denkpistes worden geformuleerd om de 
daarmee samenhangende criminaliteit aan te pakken.

Wij hopen dat het resulterende document erin slaagt een 
evenwicht te bereiken, met een inhoud die omvangrijk maar 
leesbaar is, technisch maar toegankelijk, synthetisch maar 
nauwkeurig en genuanceerd waar nodig. Het is een van de 
producten - naast de meer diepgaande Cahiers, de meer 
gerichte Focus publicaties of de Flash Papers over actuele 
gebeurtenissen - die de missie van het Observatorium safe.
brussels belichamen om de kennis over criminaliteit in het 
Gewest te verbeteren. En dit om het overheidsbeleid op dit 
gebied beter te kunnen oriënteren.   

Ik nodig u uit om het verslag te lezen en ik maak van de 
gelegenheid gebruik om zowel de collega’s die hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van het document als de 
partners te bedanken, zonder wiens medewerking dit verslag 
niet mogelijk zou geweest zijn. 

Veel leesplezier!

 Christine ROUFFIN
 Directrice van het Observatorium de safe.brussels

Sophie CROISET
Coördinator - Security Image
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Lijst met afkortingen

APR Algemeen Politiereglement

BBP Bruto Binnenlands Product

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DBDMH Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

BISA Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

BPV Brussel Preventie en Veiligheid

CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking

CSD Coördinatie- en steundirecties

DGR Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

DRI Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen

DVZ Dienst Vreemdelingenzaken

EPB Energy Performance of Buildings

EVA Emergency Victim Assistance

FTF Foreign Terrorist Fighter 

HTF Home Terrorist Fighter

GAN Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel)

GAS Gemeentelijke Administratieve Sancties

GBP Gewestelijk bestemmingsplan

GGB Gemeenschappelijke gegevensbank

GVE Gewestelijke Veiligheidsenquête

GVPP Globaal Veiligheids- en Preventieplan

HP Haatpropagandisten

HTF Home Terrorist Fighter

IED Industrial Emissions Directive

IFG Intrafamiliaal geweld

IGVM Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

LB Leefmilieu Brussel

LEZ Low Emission Zone

MOF Misdrijf omschreven feit

MUG Mobiele urgentiegroep

NBMV Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OCJ Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

PGE Potentieel Gewelddadige Extremisten

PSIP Psychosociaal interventieplan

REA Rechtbank eerste aanleg

RVV Recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming

S&P Stilstaan en parkeren

SCI Safe Cities Index 
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SDG Sustainable development goals

SDJ Sociale dienst jeugdrechtbank

SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst

TSW Toezicht op de Sociale Wetten

TV Terrorismeveroordeelden

TWW Toezicht op het Welzijn op het werk

UAL Uitgeademde alveolaire lucht

VK Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

VOS Verontrustende opvoedingssituatie

VPV Vereenvoudigd proces-verbaal

ZSG Zorgcentrum na Seksueel Geweld 
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Inleiding
“Voor een veilig Brussel”: zo luidt de doelstelling die safe.
brussels voor alle burgers wil bereiken. In een kosmopolitisch 
en multicultureel gewest - een trekpleister voor economie, 
toerisme, cultuur, festiviteiten en internationale politieke 
instellingen - heeft veiligheid tal van dimensies. Naast de 
objectieve veiligheid bestaat het subjectieve veiligheidsgevoel: 
afhankelijk van de eigen ervaringen en percepties zullen 
sommigen zich in bepaalde omstandigheden onveilig voelen, 
terwijl anderen geen angst ervaren. Dit jaarlijks verslag geeft 
een overkoepelende visie op de veiligheidsuitdagingen van 
het Gewest. 

Hoe en met welke gegevens kan de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel op gewestelijk niveau in kaart gebracht 
worden? Deze vraag ligt ten grondslag aan de analyses van 
het Observatorium van safe.brussels dat als doel heeft de 
kennis over de criminaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) te verbeteren om zo het gewestelijke en lokale 
preventie- en veiligheidsbeleid te informeren en, deze waar 
nodig, bij te sturen. Wanneer we criminaliteit in de breedste 
zin van het woord en in al haar complexiteit in kaart willen 
brengen, moeten we beroep doen op een verscheidenheid aan 
bronnen. Van bij zijn oprichting koesterde het Observatorium 
de ambitie om verschillende types data over criminele 
fenomenen te analyseren om zo een volledig mogelijk beeld 
van de gewestelijke veiligheid te schetsen. 

Hiervoor doet het Observatorium in eerste instantie beroep 
op traditionele criminaliteitsstatistieken, met als belangrijkste 
bron politiedata aangevuld met gerechtelijke statistieken. 
Deze bronnen geven echter een onvolledig beeld van de 
daadwerkelijk gepleegde criminaliteit omwille van het ‘dark 
number’ (niet-geregistreerde criminaliteit). Bovendien neemt 
het aantal inbreuken dat administratief wordt vastgesteld en 
afgehandeld toe. 

Om deze redenen worden aanvullende data afkomstig van 
verscheidene bronnen geanalyseerd, zoals administratieve 
statistieken van inspectiediensten, data van vzw’s die instaan 
voor slachtoffers of hulpverlening, en zelfrapportagedata. 
Een belangrijke bron voor het in kaart brengen van het 
veiligheidsgevoel en slachtofferschap in het BHG is de 
jaarlijkse Gewestelijke Veiligheidsenquête, afgenomen door 
het Observatorium bij burgers en ondernemingen. In dit 
jaarverslag worden de resultaten van de Veiligheidsenquête 
van 2021 gepresenteerd waarin ondernemingen werden 
bevraagd. 

Tot slot worden alle gegevens die in dit verslag behandeld 
worden gecontextualiseerd door ruime aandacht te besteden 
aan de specifieke kenmerken van het BHG. 

Het Observatorium brengt sinds 2015 haar jaarverslag uit. In 
2020 werd de opbouw van het verslag grondig hervormd om 
het toegankelijker te maken. Sindsdien worden de kerncijfers 
en de belangrijke tendensen op het gebied van veiligheid op 
een meer visuele wijze gepresenteerd dan voorheen. Het 
huidige Verslag van 2021 volgt dezelfde lijn door nog meer 
nadruk op de kernboodschappen te leggen. 

In het eerste deel van het verslag wordt het Brusselse 
Gewest met zijn typische kenmerken voorgesteld, zodat 
de veiligheidskwesties die erna worden behandeld in hun 
context kunnen geplaatst worden. In het tweede deel 
wordt een algemeen beeld gegeven van de veiligheid op 
gewestelijk niveau, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
data over het veiligheidsgevoel en slachtofferschap (via de 
Gewestelijke Veiligheidsenquête), politionele, gerechtelijke 
en administratieve statistieken. Het derde deel bestaat 
tenslotte uit negen thematische hoofdstukken. Hierin 
wordt dieper ingegaan op de data gerelateerd aan de 
veiligheidsthematieken die in het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan 2021-2024 zijn vastgesteld. 

De eerstvolgende pagina’s bevatten methodologische infor-
matie om de lezer wegwijs te maken in het verslag. Deze infor-
matie komt verder uitvoerig aan bod in de Methodologische 
gids van het Observatorium voor de analyse en het beeld 
van de fenomenen1. Hierin worden de nodige kanttekeningen 
voor de interpretatie van de criminaliteitscijfers opgenomen, 
evenals de methodologische principes die als leidraad dienen 
voor de werkzaamheden van het Observatorium.

In dit jaarverslag wordt een breed en algemeen beeld van 
de veiligheid voorgesteld, dit wordt aangevuld met studies 
die in onze andere collecties worden gepubliceerd. Het 
Observatorium heeft de voorbije jaren haar repertoire met 
publicaties aanzienlijk uitgebreid met diepgaande analyses 
(Cahiers), kortere en meer gerichte analyses (Focussen) en 
analyses van de actualiteit (Flash papers). In deze publicaties 
worden uiteenlopende thematische analyses gepresenteerd, 
waaronder de Gewestelijke Veiligheidsenquêtes, intrafamiliaal 
geweld, LGBTQIA+-foob geweld, substitutiebehandelingen 
voor opiaten, enzoverder. Alle publicaties van het 
Observatorium zijn beschikbaar op de website van safe.
brussels.

1  Raadpleegbaar op https://safe.brussels/nl/publicaties.



14

Methodologische benadering
De methodologische pijlers van het Observatorium worden 
toegelicht in de Methodologische gids voor de analyse en 
het beeld van de fenomenen van het Observatorium2. De 
kernbegrippen, gegevensbronnen en analytische krachtlijnen 
die hier beknopt worden besproken, worden in deze gids 
nader toegelicht, net als de voorzorgsmaatregelen die 

moeten worden getroffen voor een correcte interpretatie 
van de 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 gepubliceerd3.

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

Subjectieve 
veiligheid

Verwijst naar het gevoel 
niet te zijn blootgesteld aan 

een gevaar of een risico. Niet 
noodzakelijkerwijs gelinkt aan 

reële criminaliteit. Inachtneming 
van de leefomgeving, de 
individuele beleving en 

het samenleven.Geregistreerde 
criminaliteit

Politiële, gerechtelijke en 
administratieve statistieken. 

Veronderstelt controles 
of aangiften. Groot 
'dark number' (niet-

geregistreerde 
feiten).

Objectieve 
veiligheid

Verwijst naar het feit 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.

Brengcriminaliteit
Feiten die zijn 

geregistreerd door de politie 
naar aanleiding van een 

aangifte (bv. na een diefstal 
of geweldpleging).

Haalcriminaliteit
Feiten die zijn 

vastgesteld in het kader 
van 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 aanvullende data  
(bv. enquêtes).

2 Raadpleegbaar op https://safe.brussels/nl/publicaties.
3 Federale politie, Methodologische nota. Politiële criminaliteitsstatistieken, z.d., Beschikbaar op https://www.politie.be/statistieken/nl/criminaliteit/criminaliteit-methodologie.
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Gegevensbronnen
FIG. 2, Gegevensbronnen van het Observatorium

Politiële  
statistieken

De bronnen ervan zijn de 
Directie van de politionele 

informatie en de ICT-middelen 
(DRI) van de Federale Politie 

voor de algemene statistieken 
en de Coördinatie- en 

Steundirectie van de Federale 
Politie voor het arrondissement 

van Brussel (CSD) voor de 
statistieken per wijk. De cijfers 
van de DRI werden afgesloten 

op 16.05.2022 (behoudens 
andersluidende vermelding).

Administratieve 
statistieken 

De administratieve gegevens 
zijn afkomstig van de 

negentien gemeenten, 
Leefmilieu Brussel, Net 

Brussel, Brussel Huisvesting, 
de directie Gewestelijke 

Werkgelegenheidsinspectie, 
DBDMH, IGVM, Dienst 

Vreemdelingenzaken, RSZ, 
SIOD, CFI, enz.

Gerechtelijke  
statistieken 

De gegevens worden 
online gepubliceerd door 
het Openbaar Ministerie 

en de statistisch analisten 
van het College van Hoven 
en Rechtbanken. Nadere 
gegevens over het BHG 

worden rechtstreeks 
aan het Observatorium 

verstrekt.

Gewestelijke 
Veiligheidsenquête

De Gewestelijke 
Veiligheidsenquête (GVE) 

2021, waarvan de resultaten 
hier worden gepresenteerd, 
bundelt de antwoorden van 

1.063 ondernemingen.

Andere  
gegevensbronnen 

Andere bronnen (met 
name vzw’s) worden 

geraadpleegd in 
overeenstemming met de 

thematische delen van 
dit verslag en zullen daar 

worden vermeld.
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Presentatie van de cijfers
De geregistreerde criminaliteitscijfers worden in de jaarlijkse rapporten van het Observatorium op eenzelfde wijze geanalyseerd 
en gepresenteerd:

Kwantitatief 
De absolute cijfers voor het bestudeerde jaar (in casu 2021) worden uitgelicht. 

Relatief 
Het doel is om het gewicht van de Brusselse criminaliteit in verhouding tot de Belgische te 
evalueren. 

Aangezien de Brusselse bevolking 10,6% van de Belgische bevolking vertegenwoordigt, zal een crimineel 
feit geregistreerd in het BHG als oververtegenwoordigd worden beschouwd als zijn aandeel in het totaal 
aantal geregistreerde feiten van hetzelfde type in België groter is dan dit percentage. Percentages vanaf 
15% beschouwen wij in dit verslag als een significante oververtegenwoordiging en worden telkens visueel 
aangeduid.

Evolutief 
 › Variatie 'op korte termijn', jaarlijks (variatie tussen het bestudeerde jaar, in dit geval 2021, en het 

voorgaande jaar, in dit geval 2020, genoteerd als 2020-2021). 

 › Variatie 'op lange termijn' (variatie tussen het bestudeerde jaar, hier 2021, en het jaar 2015 dat als 
referentiejaar wordt beschouwd, genoteerd als 2015-2021).
Het jaar 2015 werd gekozen als vast vertrekpunt om lange-termijn variaties te meten in het verslag van 
het Observatorium. Op deze manier kunnen we de fenomenen analyseren over een periode van zeven 
jaar. De Parketstatistieken zijn sinds 2015 beschikbaar op het niveau van het BHG (voorheen hadden deze 
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 
centralisering van het preventie- en veiligheidsbeleid, wat heeft geleid tot de oprichting van safe.brussels 
(toen Brussel Preventie & Veiligheid-BPV). 

Merk op dat wanneer de absolute cijfers laag zijn, de variaties met voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd. Het Observatorium gebruikt histogrammen die de waarden normaliseren in vergelijking 
met die van 2015 (teruggebracht tot 100) om de waargenomen evolutie voor verschillende soorten 
geregistreerde feiten te visualiseren.
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CONTEXTUELE ELEMENTEN

Inleiding 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is een gefedereerde 
entiteit die uniek is in zijn soort in België. Dit niet alleen op 
politiek vlak (Tweetalig gewest dat een internationale rol speelt 
door zijn functie van hoofdstad en zetel van de Europese 
instellingen. Het beoefent de bevoegdheden van de Brusselse 
Agglomeratie uit en is bevoegd voor de coördinatie van het 
veiligheids- en preventiebeleid.), maar ook op demografisch 
en socio-economisch vlak. 

De hier belichte contextuele elementen illustreren de 
specifieke kenmerken van het BHG in vergelijking met 
de rest van het land.  De specifieke kenmerken van de 
hoofdstad beïnvloeden het dagelijkse leven van de burgers 
bij hun interacties, activiteiten, verplaatsingen, maar ook hun 
veiligheid. 

Het is van belang deze contextuele elementen steeds in het 
achterhoofd te houden om te begrijpen hoe ze de ontwikkeling, 
het ontstaan of de lokalisering van veiligheidsfenomenen 
beïnvloeden, die in het vervolg van dit verslag besproken 
worden. De gegevens over criminaliteit moeten in hun 
context worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de 
demografische ontwikkeling, de bevolkingsdichtheid, de 

sociaaleconomische en culturele diversiteit, de situatie op 
het gebied van milieu en stadsplanning en mobiliteit op het 
gewestelijk grondgebied. 

In dit eerste contextuele hoofdstuk worden eerst de kerncijfers 
in verband met de demografie en de socio-economische 
context van het BHG voorgesteld. Daarna wordt belicht 
hoe het Gewest in verschillende opzichten een belangrijke 
aantrekkingspool vormt. Tot slot staan we stil bij een aantal 
aspecten van mobiliteit in het Brusselse Gewest.

De COVID-19 pandemie en alle daaruit voortvloeiende 
maatregelen om activiteiten en verplaatsingen te beperken, 
met name in 2020 en 2021, zijn ook essentiële contextuele 
elementen waarmee rekening moet worden gehouden met 
oog op de variaties in de criminaliteitscijfers tijdens deze twee 
jaar. Hetzelfde geldt voor elke nieuwswaardige gebeurtenis.

Hoewel wij steeds proberen gebruik te maken van de meest 
recente beschikbare informatie, kunnen de referentiejaren 
van de bronnen afwijken omdat sommige bronnen (nog) niet 
over gegevens van 2021 beschikken.

Dichtbevolkt

Activiteiten

Dualiteit
Jeugd

Eenspersoonshuishoudens

Aantrekkingskracht Kosmopolitisme

Verplaatsingen
Zachte mobiliteit
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Stand van zaken op het vlak van de COVID-19 pandemie [1]

Het jaar 2021 blijft in het teken staan van de COVID-19-pandemie. De afwisseling van soepelere en strengere 
gezondheidsmaatregelen wanneer een nieuwe besmettingsgolf zich aftekende, had gevolgen voor het dagelijkse leven 
van eenieder. Hieronder volgt een overzicht van belangrijke maatregelen op federaal en gewestelijk niveau (zoals hieronder 
gespecificeerd) die een impact hadden op het bezoek aan het BHG, de activiteiten van de burgers, het veiligheidsgevoel van de 
bevolking en de evolutie van bepaalde criminaliteitsfenomenen:

FIG. 3, Overzicht van COVID-19-gezondheidsmaatregelen in 2021 

27/12/20 Start van de Europese vaccinatiecampagne en toediening van de eerste vaccins in 
België

22/01/21 Verbod op recreatieve/toeristische reizen van en naar België
22/01/21 Versterking van de quarantainemaatregelen (10 dagen) en testen (2 testen) voor 

hoogrisicocontacten

27/06/21 Masker niet langer verplicht bij zittende evenementen

01/07/21 Inwerkingtreding van het Europees coronacertificaat voor reizen naar het buitenland

01/09/21 Opheffing van de beperkingen in de horeca (niet langer beperkte openingsuren, 
afstand tussen de tafels, een beperkt aantal personen aan dezelfde tafel, enz.)

01/09/21 Bedrijven worden aangespoord om telewerk structureel te verankeren

15/10/21 Covid safe ticket (CST) verplicht voor bezoekers van 16 jaar of ouder bij toegang tot 
evenementen en etablissementen in Brussel

20/11/21 Telewerk verplicht
20/11/21 Verplicht dragen van het mondmasker uitgebreid en verplicht gesteld vanaf 10 jaar
26/11/21 Beperkingen in de horeca (sluiting om 23 u, maximaal 6 personen aan dezelfde 

tafel, enz.)
29/11/21 Vaccinatiecampagne gestart voor de "boosterdosis" in het BHG

4/12/21 Verplicht dragen van het mondmasker uitgebreid en verplicht gesteld vanaf 6 jaar
20/12/21 Kleuter- en basisscholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht
22/12/21 Start van de vaccinatiecampagne voor kinderen van 5-11 jaar
26/12/21  Sluiting van de binnenruimten in de culturele, feest- en recreatieve sectoren

DECEMBER 2020 ›

JANUARI 2021 ›

JUNI 2021 ›

JULI 2021 ›

SEPTEMBER 2021 ›

OKTOBER 2021 ›

NOVEMBER 2021 ›

DECEMBER 2021 ›
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CONTEXTUELE ELEMENTEN

Demografische context
Aan de hand van socio-demografische kenmerken kan worden aangetoond waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschilt 
van de andere gewesten. Dit zijn bovendien verhelderende variabelen voor de analyse en het begrip van criminele fenomenen.

1

1.1

1.2

Een jonge en kosmopolitische bevolking
Op 1 januari 2021 telt het Brussels Gewest een bevolking van 1.219.970 inwoners  [2], waarvan 51% vrouwen. De Brusselaars 
vertegenwoordigen 10,6% van de Belgische bevolking op 0,5% van het Belgisch grondgebied. 

De bevolking is jonger dan het nationale gemiddelde  
(37,7 jaar tegenover 42 jaar voor de Belgische bevolking) [3]

Jonge kinderen (jonger dan 9 jaar) en jongvolwassenen (25-39 jaar) zijn oververtegenwoordigd in Brussel (38%) in vergelijking 
met België als geheel (30%) [2].

Meer dan een derde van de inwoners heeft een buitenlandse 
nationaliteit

Verder heeft 35,5% van de Brusselse populatie een buitenlandse nationaliteit (waarvan twee derde afkomstig is uit EU-27-
lidstaten (zonder België)).

Dit aandeel is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen, terwijl het in de andere gewesten van het land relatief laag blijft 
(Vlaams Gewest: 9,5% en Waals Gewest: 10,4%). In totaal zijn 183 nationaliteiten vertegenwoordigd, met Fransen (67.245) aan 
de leiding, gevolgd door Roemenen (44.672) en Italianen (34.879) die nu een grotere groep vormt dan de groep Marokkanen 
(33.971) [3].
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Bevolkingsdichtheid 2020  
per wijk (inw./km2)

< 5.000

5.000 - 8.000

8.000 - 14.000

14.000 - 18.000

> 18.000

Gemeentegrenzen

Wijken met minder dan  
20 inwoners

0

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

1.2 Hoge maar ongelijk verdeelde 
bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid 
(7.511 inwoners/km2 in 2021) 
ligt 20 keer hoger dan  
het Belgische gemiddelde, 
maar met aanzienlijke 
verschillen tussen  
de wijken [2]

FIG. 4, Bevolkingsdichtheid op 1 januari 2020 (inw./km²) 

In het dichtbevolkte centrum van het BHG neemt de bevolkingsgroei 
af, terwijl in de periferie de bevolkingsdichtheid toeneemt

Hoewel de Brusselse bevolking blijft aangroeien (+0,22% in 2021 - ondanks COVID-19), kan worden vastgesteld dat de bevolking 
tussen 2015 en 2020 slechts licht toeneemt, of in de reeds dichtbevolkte wijken zelfs licht daalt, terwijl de demografische groei 
in bijna alle wijken van de Tweede Ring sterk toeneemt [2].

2,5 5 km
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CONTEXTUELE ELEMENTEN

Sociaaleconomische context
Het Brussels Gewest vertoont een dualiteit op het vlak van socio-economische indicatoren, met welvarende en precaire wijken. 
Sociale ongelijkheid kan een bron van polarisatie onder de bevolking zijn en de sociaaleconomische omstandigheden kunnen 
een invloed hebben op delinquentie [4]. Bovendien is bestaansonzekerheid een factor van kwetsbaarheid voor het optreden van 
een risico. 

Een paradoxaal rijk gewest

Het BHG is het derde  
Europese gewest in termen 
van bbp per inwoner

In 2020 heeft het Brussels Gewest een bbp/inw. van 68.364 
euro  [3], wat hoger is dan in het Vlaams Gewest (40.027 euro) en 
nog veel hoger dan in het Waals Gewest (29.043 euro).

Met een dergelijk bedrag is het BHG een van de meest welvarende regio’s in Europa [5]. Dit bbp moet echter worden geherevalueerd 
aangezien de vele pendelaars die in het BHG werken (zie hieronder), er weliswaar toe bijdragen, maar hun inkomen meenemen 
naar hun woonplaats. Het bbp dat wordt gegenereerd door de inwoners van het BHG, ligt veel lager dan het bbp dat binnen de 
grenzen van Brussel wordt gegenereerd (naar schatting tot 40% lager in 2021) [6].

2

2.1

Zware impact van de COVID-19 pandemie

Volgens het Federaal Planbureau heeft het herstel van de economische activiteit in het Brussels Gewest, ondanks een 
versoepeling van de gezondheidsmaatregelen vanaf juni 2021, moeite om terug te keren naar zijn niveau van voor de crisis 
en om vooruitgang te boeken (+4,2% van het bbp in 2021) in vergelijking met het Waals Gewest (+5,7%) en het Vlaams Gewest 
(+5,8%)  [7]. Eind 2021 wordt er nog een daling van 11% vastgesteld in de sector dienstverlening aan personen (handelszaken, 
horeca, culturele activiteiten, enz.), waar de daling van het aantal pendelaars en toeristen erg voelbaar is [8].

Hoewel de tewerkstellingsgraad over het algemeen op peil is gebleven, met het hoogste percentage van 62,2% dat ooit 
geregistreerd is onder de actieve inwoners van 20-64 jaar in 2021  [2], blijft de situatie moeilijk voor de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen [9]. Zo is er bijvoorbeeld een toename van het aantal aanvragen bij de OCMW's (+15% aan leefloonbegunstigden 
in het BHG tussen december 2019 en maart 2021) [9].
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Een derde van 
de Brusselaars 

leeft in 
economische 

nood [10]

Achter het hoge bbp/inw. gaat een moeilijke sociaaleconomische situatie voor veel 
inwoners schuil. We stellen vast dat:

Meer dan 1 op de 3 Brusselaars
in 2021 het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting [11];

Meer dan 1 op 4 Brusselaars
krijgt een verhoogde tegemoetkoming (VT) om hun toegang tot gezondheidszorg te 
vergemakkelijken omdat ze zich in een precaire situatie bevinden (laag inkomen of 
persoonlijke situatie: handicap, eenoudergezinnen, NBMV, enz.) (cijfers 2021) [3];

Meer dan 1 op de 2 volwassenen
verklaart het eerder moeilijk tot zeer moeilijk te hebben om op het einde van de maand rond 
te komen met hun inkomen (cijfers 2021) [2].

Een onzekerheid 
die vooral een 

reeds kwetsbaar 
publiek treft

De moeilijkheden treffen vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk vrouwen, 
mensen van buitenlandse afkomst, onzichtbare groepen (zoals daklozen of mensen 
zonder papieren) en jongeren [9][10]. Eenoudergezinnen (die in 2021 11,6% van de Brusselse 
privéhuishoudens uitmaken en waarvan 86% bestaat uit alleenstaande vrouwen met een 
of meer kinderen [2]) en alleenstaanden (46% van de Brusselse privéhuishoudens) zijn nog 
kwetsbaarder. Deze moeilijkheden bestonden al vóór de COVID-19 pandemie, maar zijn 
erdoor versterkt. Meer dan 1 op de 4 Brusselse huishoudens waren bijvoorbeeld slachtoffer 
van energieonzekerheid, vooral alleenstaande huishoudens en eenoudergezinnen (cijfers 
2020)  [12] en 1 op de 4 huishoudens leefde zonder arbeidsinkomen in het BHG (cijfers 
2021) [2].

Technologie- en internetgebruik en veiligheidsrisico's

Informatie- en communicatietechnologieën zijn steeds meer aanwezig in onze samenleving en in het functioneren daarvan. Ze 
maken integraal deel uit van het dagelijkse leven van vele Brusselaars. In 2021 maken 9 op de 10 Brusselaars tussen 16 tot 74 jaar 
regelmatig gebruik van het internet. 7 op de 10 mensen nemen online deel aan sociale netwerken of doen online aankopen [3], 
activiteiten die burgers kunnen blootstellen aan risico's van bijvoorbeeld cyberpesten (zie T1) en computerfraude (zie T8).

Bovendien weerspiegelt het internetgebruik van de Brusselaars sociale ongelijkheden [13]: personen met de laagste inkomens, 
het laagste opleidingsniveau, ouderen, werkzoekenden en vrouwen hebben naar verhouding vaker nooit/zelden internet 
gebruikt [8][9][14]. De toegang tot internet lijkt echter te veralgemenen (10% van de mensen van 16 tot 74 jaar heeft in de laatste 3 
maanden van 2020 geen internet gebruikt, dalend naar 6% in 2021) - ook onder kwetsbare groepen [8].
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Verschillen tussen wijken [8][10]

De wijken in het zuidoosten van het Gewest zijn meer bevoordeeld 
dan die in de zogenaamde "arme sikkel" [15] - die vooral rond en ten 
noorden van het Kanaal liggen

Terwijl het BHG een ongelijke verdeling van de bevolking over zijn grondgebied kent (zie hierboven), is er ook een dualiteit op vlak 
van sociaaleconomische status en toegang tot de gezondheidszorg.

Bron: BISA (wijkmonitoring) en Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium); IMA [16]

FIG. 5, Mediaan belastbaar inkomen van de aangiften (€) en aantal leefloonbegunstigden per wijk (2018)

Mediaan belastbaar inkomen van de 
aangiften (€) - 2018
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Wijken met weinig inwoners

Wijken waar meer dan 40% van 
de inwoners het BVT-statuut 
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In de centrale wijken van de Kanaalzone, de dichtstbevolkte van het Gewest, woont een jonge bevolking (gemiddeld 35 jaar in 
de wijk “Sint-Joost-Centrum"); met lage inkomens, een hoog werkloosheidspercentage (31% in 2020 voor de wijk "Historisch 
Molenbeek") en waarin het percentage begunstigden van verhoogde tegemoetkoming (VT) voor medische kosten en zorg heel 
hoog is (meer dan 40% van de inwoners in veel van deze wijken). De bevolking is kosmopolitisch (29% van de bevolking van de 
wijk “Weststation" heeft een buitenlandse nationaliteit (van buiten de oude Europese lidstaten)) en woont in kleine woningen 
(gemiddeld 26 m² per inwoner, d.w.z. 17 m² minder dan in de welvarende wijken) [10].

De zuidoostelijke wijken daarentegen, zijn minder dicht bevolkt, hebben een oudere bevolking (42 jaar in de wijk “Montjoie-
Langeveld"), de hoogste inkomens en het laagste VT-percentage (10,9% in de wijk "Sinte-Aleidis- Mooibos").

De loonkloof (in termen van mediaan belastbaar inkomen van de aangiften) is bijzonder uitgesproken tussen de verschillende 
wijken van het Gewest (in 2020: 16.156 euro in de Brabantwijk in Sint-Joost-ten-Node tegenover 44.596 euro in de Drieswijk 
in Watermaal-Bosvoorde). De kloof lijkt echter te verkleinen, aangezien de mediane inkomens in de centrale wijken langs het 
kanaal tussen 2005 en 2018 meer zijn gestegen dan in de Tweede Ring [17]. De stijging wordt onder meer verklaard door de komst 
van nieuwe inwoners met een hoger inkomen in de wijken van de Vijfhoek [18].

2.2
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500

Aantal leefloonbegunstigden  
per wijk
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De dichtstbevolkte en meest precaire wijken zijn ook de minst groene. Groene ruimten zijn echter een belangrijke factor voor de 
levenskwaliteit, en des te meer nu de COVID-19 pandemie geleid heeft tot een toename van het gebruik ervan, zowel in 2020 
als in 2021 [8].

Hoewel de vegetatie (particuliere tuinen en openbare ruimten) in 2020 52% van het gewestelijke grondgebied beslaat, is deze 
dekking ongelijkmatig en daalt zij tot 15% in de Vijfhoek (tegenover 28% in de Grote Ring en 56% in de Tweede Ring - zonder 
rekening te houden met het Zoniënwoud) [19]. 

Bron: Leefmilieu Brussel 2020 en Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistic Belgium)
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FIG. 6, Groene ruimten als indicatoren van ongelijkheid (2020)
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1 op de 4 Brusselaars heeft geen 
openbare groene ruimte in zijn buurt [20]

De openbare groene ruimten toegankelijk voor het publiek beslaan 20% van het gewestelijke grondgebied, maar zijn eveneens 
ongelijk verdeeld  [20]. Dit is in het bijzonder het geval in het stadscentrum en langs het Kanaal - in dezelfde wijken van de 
zogenaamde "arme sikkel"  [15] die hierboven zijn genoemd, waarin, naast een gebrek aan openbare groene ruimten, ook zeer 
weinig particuliere tuinen zijn.

Dekkingsgraad vegetatie



28

CONTEXTUELE ELEMENTEN

Aantrekkingskracht3

3.1

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt tal van mogelijkheden voor ontspanning (cultuur en sport), studie, toerisme, 
werkgelegenheid en innovatie. Als zodanig trekt het grote stromen pendelaars, toeristen, studenten, enz. aan. Die stromen 
hebben gevolgen voor de veiligheid, maar ook voor de mobiliteit en het beheer van de openbare ruimte.

Meerdere aantrekkingspolen
FIG. 7, Het BHG als aantrekkingspool

Bron: Urbis, Brugis, Perspective.brussels 

Landgebruik (PRAS)

ADMINISTRATIEVE ZONES

ZONES VAN HAVEN- EN 
TRANSPORTACTIVITEITEN

STEDELIJKE BEDRIJFSZONES

STEDELIJKE INDUSTRIEZONES

GROENE ZONES

STATION BRUSSEL-NOORDSTATION BRUSSEL-NOORD

STATION BRUSSEL-CENTRAALSTATION BRUSSEL-CENTRAAL

STATION BRUSSEL-ZUIDSTATION BRUSSEL-ZUID

Grenzen BHG

Ring

Kanaal 

Waterlopen open bedding

Waterpartijen

Spoorlijnen

Bovengrondse straten 

Hoofdstations 
(Centraal, Noord, Zuid)

Andere stations

Universitaire campussen

Winkelcentra

Symbolisch erfgoed

0 2,5 5 km

SSTTAATION BRUSSELTION BRUSSEL--NOORDNOORD

SSTTAATION BRUSSELTION BRUSSEL-CENTRAAL-CENTRAAL

SSTTAATION BRUSSELTION BRUSSEL--ZUIDZUID



29

Een administratieve en politieke pool

Talrijke Belgische (federale, gewestelijke, communautaire en lokale) instellingen 
en administraties, alsook Europese en internationale (NAVO, VN, enz.)  [21] zijn er 
gevestigd, in het bijzonder - maar niet uitsluitend - in het hypercentrum (Vijfhoek) 
en in de Europese wijk. De Europese toppen [22] worden georganiseerd in het BHG. 
Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 1000 protestevenementen gehouden in 
het BHG.

Het Brussels Gewest is:

Een economische pool

Met industrie- en bedrijvenzones, vooral langs het Kanaal, waar zich ook 
de Haven van Brussel bevindt. Er zijn 113.194 bedrijven (per 31 december 
2020) [3] gevestigd in het BHG, waaronder bijna 20.000 handelszaken en 
7.000 restaurants.

Een kennispool 

Er zijn niet minder dan 5 universiteiten en 25 instellingen voor hoger onderwijs.

Een toeristische en culturele pool

Het BHG telt 122 musea [23] en vele emblematische erfgoedsites. Jaarlijks vinden er 
meer dan 1000 internationale congressen/conferenties en duizenden recreatieve, 
sportieve en feestelijke evenementen plaats.

Een ontwikkeld vervoernetwerk

35 spoorwegstations verspreid over het hele grondgebied, 69 (pre)metrostations, 
meer dan 700 km aan MIVB-lijnen, 65 lijnen van De Lijn en 10 TEC-lijnen.
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3.2 Een aanzienlijke aanwezigheid van niet-
inwoners

Voor het eerst sinds 2014 
bekleden de Vlaamse 
(259.140) en Waalse 
(143.835) pendelaars in 
2021 de meeste banen in 
het Gewest (51%), tegenover 
392.672 Brusselaars

Omgekeerd werken 86.595 Brusselaars buiten het BHG. Terwijl het aantal 
Brusselaars dat in het Vlaams Gewest (53.400) en in het Waals Gewest 
(23.210) werkt, relatief stabiel bleef tussen 2020 en 2021, steeg het 
aantal Brusselaars dat in het buitenland werkt (9.985) met 18,8%. Deze 
ontwikkelingen zouden kunnen worden verklaard door de veralgemening 
van telewerk sinds het begin van de pandemie en de integratie ervan in 
de bedrijfscultuur [24]. Dit aspect heeft gevolgen voor het aantal mensen 
aanwezig op het gewestelijke grondgebied.  Daarnaast gaan 33.399 
leerlingen in het BHG naar school zonder er te wonen (-4,4% in 2020-
2021 ten opzichte van 2019-2020) [3]. Daarbij komen nog tienduizenden 
studenten in het hoger onderwijs.

Het aantal bezoekers van het grondgebied blijft lager dan vóór de 
pandemie, ondanks de hervatting van de activiteiten

Visit.brussels  [21] wijst op een herstel van het 
aantal toeristen in 2021, na de moeilijkheden 
die de sector in 2020 ondervond door de 
gezondheidscrisis [23]: 

1,38 miljoen aankomsten
(+33,7% t.o.v. 2020, maar minder dan de 4,12 miljoen 
aankomsten van 2019);

2,49 miljoen overnachtingen 
 (+34,4% t.o.v. 2020, maar minder dan de 7,8 miljoen 
overnachtingen in 2019);

2,32 miljoen bezoekers in Brusselse 
attracties en musea 
(+42% t.o.v. 2020, maar -54% t.o.v. 2019).

Vooral in de tweede helft van 2021, met een zekere versoepeling van de gezondheidsmaatregelen (zie hierboven), trekt het 
toerisme weer aan. De bezettingsgraad van de accommodaties, die aan het begin van het jaar laag was (11% tot 15% tot 
in april), begint vanaf mei weer te stijgen en bereikt 47% en 45% in oktober en november 2021 (tegenover 83% in oktober 
2019, maar slechts 16% in oktober 2020, tijdens de tweede lockdown). 
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TE VOET 

FIETS

METRO/TRAM/BUS

TREIN 

ANDERE 

AUTO PASSAGIER

AUTO BESTUURDER

4

Bron: MONITOR 2019  [25]

Van Brussel Van Vlaanderen Van Wallonië

4.1

Mobiliteit
Naar een zachtere mobiliteit 

De verplaatsingswijzen binnen het Gewest verschillen van degene die worden gebruikt om zich erheen te begeven, met een 
hoger gebruik van het openbaar vervoer (behalve de trein) en actieve middelen (te voet en met de fiets).

Eén derde van de verplaatsingen 
wordt binnen het Gewest te voet 
afgelegd

Om het Brussels Gewest te bereiken vanuit het Vlaams of 
Waals Gewest is de auto nog steeds het meest gebruikte 
vervoermiddel, vóór de trein.

Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen 
auto (53%), tegenover 23% van de Vlaamse gezinnen en 
25% van de Waalse (cijfers 2019)  [26]. In 2019 gebruikten 
de Brusselaars de auto voor minder dan een op de twee 
verplaatsingen [25].

+12% meer ritten op het MIVB-net (274 miljoen) dan in 2020, maar
veel minder dan voor de gezondheidscrisis

Met de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie neemt het aantal ritten op het MIVB-net 
toe, maar de cijfers liggen veel lager dan vóór de pandemie (434 miljoen ritten in 2019) [31], dit heeft te maken met een context 
waarin telewerken belangrijk blijft. 

Brussel is de 30ste stad met de meeste verkeersopstoppingen op 
Europese schaal en de 52 ste ter wereld [32]

In lijn met het herstel van de activiteiten is het percentage aan autofiles (34%) in Brussel hoger dan in 2020 (+5%), maar nog 
steeds lager dan in 2019 (-4%). In 2021 duurt het in het Gewest gemiddeld 20 minuten langer om een traject van een uur af te 
leggen (tegenover 17 minuten in 2020 en 23 minuten in 2019) [32].

Over het algemeen blijft het aantal getelde fietsers tussen 8u en 9u 's morgens in 2021 (gemiddeld 247 fietsers per telpost*) 
toenemen in het BHG (+60% ten opzichte van 2015). Bij deze verplaatsingen gaat het steeds vaker om vrouwen: 42% van de 
volwassen fietsers waren vrouwen in 2021 tegenover 36% in 2019 [33].

*Er zijn 26 vaste telposten verspreid over het Brusselse grondgebied.

FIG. 8, Modaal aandeel van de verplaatsingen naar het BHG 
naargelang het gewest van herkomst
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De implementatie van "Stad 30" heeft positieve effecten op het 
gebied van vermindering van snelheid, ongevallen en geluidshinder [27]

Om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren, heeft het Brussels Gewest in 2021 "Stad 30" [28] ingevoerd. Op 1 januari 
2021 is een maximumsnelheid van 30 km/u in de straten de algemene regel geworden - met uitzonderingen van bepaalde grote 
assen, waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt, en in de ontmoetingszones, waar de snelheid wordt beperkt tot 20 
km/u.

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen zoals fijn stof en NOx te verminderen, is in het BHG vanaf 2018 een lage-emissiezone 
(LEZ - Low Emission Zone) ingevoerd. Sinds 2020 zijn EURO 3-dieselauto's en EURO 1-benzineauto's verboden [29].  

Met het oog op gezelligheid, veiligheid en het delen van de openbare ruimte, kunnen ook lokale dynamieken worden vermeld, 
zoals de zone met beperkte toegang (ZBT) die in juli 2018 is geïmplementeerd op de Elsenesesteenweg rond de Naamsepoort. 
Deze zone is van 7 tot 19 uur voorbehouden aan voetgangers, fietsers, bussen en taxi's (behoudens afwijking) [30]. 
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Conclusie: Brusselse uitdagingen 
en veiligheid 

In dit eerste deel werden 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 
erg divers is wat betreft herkomst en nationaliteiten, alsook 
sociaaleconomische status, toegang tot gezondheidszorg 
en tot groene ruimtes, met een dualiteit tussen de minder 
dichtbevolkte, welgestelde en groene wijken, hoofdzakelijk 
in het zuidoosten van het Gewest, tegenover de dichter 
bevolkte, meer verpauperde en minder groene wijken van het 
kanaalgebied. 

In dergelijke context zijn het delen en ontwikkelen van 
de openbare ruimte en de sociale cohesie fundamentele 
uitdagingen. Sociale ongelijkheden hebben gevolgen voor de 
veiligheid. Enerzijds kunnen zij een bron van polarisatie onder 
de bevolking zijn; anderzijds kan het sociaaleconomisch niveau 
een invloed hebben op delinquentie (bv. bestaanscriminaliteit 
versus witteboordencriminaliteit)  [4]. Bestaansonzekerheid is 
ook een factor van kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat een 
deel van de Brusselaars zich onvoldoende kan wapenen 
tegen risico's. Er moet bijgevolg rekening worden gehouden 
met sociaaleconomische indicatoren wanneer de veerkracht 
van een samenleving - d.w.z. haar vermogen om zich te 
organiseren en het hoofd te bieden aan het optreden van een 
risico - in aanmerking wordt genomen.

Het jaar 2021 staat nog steeds sterk in het teken van de COVID-
19-pandemie en de gevolgen daarvan voor verschillende
levenssferen, waaronder verplaatsingen en activiteiten.
Met de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen,
het structurele telewerken, de geleidelijke hervatting van

de culturele, feestelijke en toeristische activiteiten en de 
afwisseling van afstands- en face-to-face-onderwijs heeft 
de veelzijdige aantrekkingskracht van het BHG echter 
aanzienlijke mensenstromen teweeg gebracht. Deze massale 
aanwezigheid biedt "kansen" op het gebied van criminaliteit [34] 
en heeft een sterke invloed op de criminaliteitsgraad 
(criminaliteit per 1.000 inwoners). Hier zullen onvermijdelijk 
de drukstbezochte wijken (toeristen, pendelaars, studenten) 
naar voor komen, aangezien de graad uitsluitend gebaseerd 
is op het aantal inwoners, bijgevolg moeten dergelijke 
percentages met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De 
aanwezigheid van een groot aantal mensen en de organisatie 
van talrijke evenementen op het Gewestelijk grondgebied 
hebben ook gevolgen voor het beheer van de openbare orde.

De gepresenteerde contextuele elementen belichten de 
bijzondere kenmerken van het BHG en de verschillen met 
de andere gewesten van het land (bevolkingsdichtheid en 
-diversiteit, leeftijd van de bevolking, inkomen, armoederisico, 
grote aanwezigheid, aantrekkingskracht, enz.). Vanwege
zijn bijzondere karakter is het niet wenselijk het BHG bij de
analyse van de criminaliteit te vergelijken met het Vlaams en
Waals Gewest. In de rest van het verslag wordt er dus voor
gekozen het gewicht van de Brusselse criminaliteit in de
totale Belgische criminaliteitscijfers weer te geven, om zo de
meest voorkomende feiten te identificeren, eerder dan de drie
gewesten met elkaar te vergelijken.

De heterogeniteit van het grondgebied en van de inwoners, 
van wijk tot wijk, impliceert een benadering van de criminele 
fenomenen op een subgemeentelijk geografisch niveau. 
Wanneer de gegevens dit toelaten, zullen in het vervolg van het 
verslag cartografieën op wijkniveau worden gepresenteerd. 
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II. Algemeen
beeld van de
veiligheid
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

1

1.1

Inleiding 

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

Gezien het specifieke karakter van het BHG zijn vergelijkingen 
tussen de Belgische gewesten weinig relevant. Dit geldt 
eveneens voor internationale vergelijkingen. De contexten 
verschillen te zeer en er is een gebrek aan uniforme en 
onderling vergelijkbare gegevens (zie in dit verband de 
Methodologische Gids van het Observatorium [1]). 

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. Hoewel het BHG er relatief 
goed voorstaat in vergelijking met onze buurlanden, wijzen 
deze indexen ook op de uitdagingen in het eerste deel van 
dit verslag geïdentificeerd. Zo behoorde het BHG in 2019  [2] 
tot de middenmoot van de grote Europese steden volgens 
de SDG index - sustainable development goals, die de 
verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties beoordeelt [3]. Veiligheid werd echter 

als een belangrijke uitdaging geïdentificeerd, samen met 
maatregelen tegen de klimaatverandering. Gendergelijkheid 
en het reduceren van ongelijkheden kwamen ook naar voren 
als belangrijke uitdagingen, net als armoedebestrijding en het 
creëren van werkgelegenheid - aspecten die reeds eerder zijn 
benadrukt. Meer recent, in 2021, staat het BHG volgens de 
Safe Cities Index (SCI)  [4] op de 5de plaats in de wereld wat 
betreft 'persoonlijke veiligheid'. Maar de algemene score van 
26ste veiligste stad ter wereld wordt onderuit gehaald door de 
veiligheidsprestaties op het vlak van milieu (36ste plaats) en 
gezondheid (31ste plaats) - en dit te midden van de COVID-
19-pandemie.

Het tweede deel van dit verslag geeft een beeld van "de 
binnenkant" van de veiligheid in het Brussels Gewest. 
Hiervoor zullen diverse gegevens worden gebruikt, die zowel 
de percepties van personen die aanwezig zijn in het BHG 
(Gewestelijke Veiligheidsenquête) als de geregistreerde 
criminaliteit (politie- en administratieve statistieken) en de 
opvolging ervan (gerechtelijke en administratieve statistieken), 
weergeven. In het derde deel wordt vervolgens een specifieke 
thematische aanpak voorgesteld van de aandachtspunten die 
in het Gewestelijk Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-
2024 (GVPP) opgenomen zijn [5].
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

1.1

FIG. 9, Aandeel van de bedrijven dat tevreden of heel tevreden is over de veiligheid per sector en per cluster*

PERCENTAGE BEDRIJVEN DAT 
TEVREDEN OF HEEL TEVREDEN IS 

OVER DE VEILIGHEID

* Clusters Belfius [6]

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels) 

Het in kaart brengen van het veiligheidsgevoel en het 
slachtofferschap op het Brusselse grondgebied is essentieel 
om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld van de 
veiligheidsuitdagingen te krijgen. Safe.brussels heeft, 
via zijn Observatorium, een cyclus van veiligheids- en 
slachtofferschapsenquêtes opgezet. In 2021 werden de 
bedrijven voor de tweede keer geraadpleegd (de eerste 
editie dateert van 2019). Ze werden bevraagd over 
verschillende aspecten: hun perceptie van de veiligheid en 

hun veiligheidsgevoel op het gewestelijke grondgebied, hun 
zorgen op het gebied van veiligheid in hun hoedanigheid van 
onderneming, zelfgerapporteerd slachtofferschap voor feiten 
die zich in de afgelopen twaalf maanden hebben voorgedaan, 
alsook beschermingsmaatregelen en behoeften op het 
vlak van veiligheid voor het BHG. Hier worden enkele trends 
gepresenteerd; de analyse van alle resultaten vormt het 
onderwerp van een publicatie (Cahier) van het Observatorium 
die momenteel wordt opgesteld.

Beoordeling van de veiligheid

66% van de bedrijven actief in het BHG is tevreden of heel tevreden 
over de veiligheid in zijn wijk

De beoordeling van de veiligheid varieert naargelang ...

…  de sector: de horeca is het minst tevreden over de veiligheid 
…  de ligging: bedrijven in het zuidoosten zijn meer tevreden dan die in 

het noordwesten

Deze tweedeling weerspiegelt de in het BHG vastgestelde ongelijkheden, die niet alleen van sociale, medische of ecologische 
aard zijn (zie hierboven "Contextuele elementen"), maar ook verband houden met de veiligheid.
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Gerapporteerd slachtofferschap en 
gepercipieerde bedreigingen

1.2

In een slachtofferenquête wordt een steekproef van mensen bevraagd over feiten waarvan zij in een bepaalde periode het 
slachtoffer zijn geweest, ongeacht of deze feiten al dan niet bij de politie zijn aangegeven.

De vrees van de bedrijven strookt soms niet met het gerapporteerde 
slachtofferschap:

63% is bevreesd om in de komende 12 maanden via het internet te 
worden opgelicht, terwijl slechts 24% in de 12 maanden voorafgaand 
aan de enquête daadwerkelijk slachtoffer is geworden

De vergelijking tussen de daadwerkelijke feiten waarmee de bedrijven in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête te maken 
kregen en de feiten waarvan zij denken dat ze er in de komende 12 maanden slachtoffer van kunnen worden, toont aan dat de 
perceptie van gevaren en dreigingen op het vlak van veiligheid soms sterk afwijkt van de realiteit.

FIG. 10, Top 10 van feiten van slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête vs. top 10 van de feiten die 
waarschijnlijk worden geacht voor de komende 12 maanden
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1 op de 4 bedrijven meldt een vermindering van de cyberveiligheid 
sinds het begin van de COVID-19 pandemie

FIG. 11, Impact van de COVID-19 crisis op de gepercipieerde veiligheid van ondernemingen
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Politiële criminaliteitsstatistieken

Geregistreerde criminaliteit

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

strafrechtelijk beleid. Deze statistieken zijn dus slechts een 
gedeeltelijke weergave van de werkelijkheid: zoals duidelijk 
uit de resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 
blijkt, geeft niet elk feit aanleiding tot een klacht. De politiële 
criminaliteitsstatistieken (inbreuken op het Strafwetboek 
en op de Bijzondere Wetten) worden hier eerst algemeen 
gepresenteerd, daarna volgens een thematische benadering 
die naar het GVPP verwijst, en tot slot op gemeentelijk niveau.

2

2.1

2.1.1

In het kort
› De geregistreerde criminaliteit daalt ten opzichte van 2020

en benadert weer het niveau van 2015:
›  Ten opzichte van 2020: -11% dankzij de daling met 56% van de

inbreuken op de gezondheidsmaatregelen ("volksgezondheid") - terwijl de
andere geregistreerde feiten licht stijgen (+1%)

›  Ten opzichte van 2015: +3,5%, maar -7% als "volksgezondheid" buiten
beschouwing wordt gelaten

› Het aantal meldingen via Police-on-web zijn sinds 2015
vernegenvoudigd, door het intensief gebruik van de nieuwe
mogelijkheden die tijdens de COVID-19 pandemie ter
beschikking zijn gesteld

› Het BHG is oververtegenwoordigd in de Belgische criminaliteit
– maar haar grondgebied wordt druk bezocht

›  18% van de in België geregistreerde feiten worden geregistreerd
in het BHG (terwijl slechts 10,6% van de Belgische populatie in het BHG

woont), voor eigendomsdelicten is dit, zelfs 22% en voor feiten op het
gebied van de volksgezondheid 24%

› Stad Brussel, die het drukstbezocht wordt (pendelaars,
toeristen, activiteiten, enz.), heeft het hoogste aantal
geregistreerde feiten en het hoogste criminaliteitscijfer
per inwoner

› Top 3 meest voorkomende categorieën van criminaliteit
vastgesteld door de politie:
›  Verkeersovertredingen
›  Eigendomsdelicten
›  Fysieke en psychische menselijke integriteit
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Globaal beeld  2.1.1

De geregistreerde criminaliteit in het BHG vertoonde sinds 
2015 een stijgende trend. Door de COVID-19 pandemie daalde 
de "traditionele" criminaliteit in 2020. De maatregelen die de 
activiteiten van burgers en bedrijven beperkten, zorgden voor 
een afname van mogelijkheden om bepaalde feiten te plegen, 
voornamelijk op vlak van eigendomsdelicten. Het totaal aantal 

geregistreerde feiten bleef enkel stijgen door het grote aantal 
inbreuken op de gezondheidsmaatregelen, geregistreerd 
onder de categorie "volksgezondheid“ (bv.: het niet dragen 
van een masker, het niet naleven van de avondklok, het niet 
respecteren van het verbod op bijeenkomsten).

In 2021 daalt de geregistreerde criminaliteit (-11% t.o.v. 2020) 
dankzij de sterke daling (-56%) van de inbreuken op de gezondheidsmaatregelen 
("volksgezondheid"), terwijl de andere geregistreerde delicten stabiel blijven (+1%)

In vergelijking met 2015 stijgt de geregistreerde criminaliteit licht 
(+3,5%) als gevolg van het aantal inbreuken op de gezondheidsmaatregelen. Zonder deze
inbreuken zou de geregistreerde criminaliteit met 7% zijn gedaald ten opzichte van 2015

FIG. 12, Aantal feiten geregistreerd door de politie (2015- 2021) 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Verschillende soorten pv’s

Naast het klassieke pv wordt het vereenvoudigd proces verbaal (vpv) gebruikt voor de registratie van misdrijven die als minder 
ernstig beschouwd worden, (meestal) zonder geïdentificeerde verdachte, opgesomd in een omzendbrief van het College van 
Procureurs-Generaal [A] (bijv. fietsdiefstal, zakkenrollerij, winkeldiefstal (zie T5), bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik (max. 
3 gram) (zie T3), geluidshinder (zie T7), of slagen met weinig ernstige gevolgen (zie T1)). 

57% van de geregistreerde feiten betreft vereenvoudigde pv's (87.124 vpv's) – een aandeel dat stijgt (50% in 2020), maar niet 
terugkeert naar zijn niveau van voor de crisis (65% in 2019). Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de beschikbare cijfers op de 
verschillende niveaus van de strafrechtketen, aangezien deze vpv's niet naar het Parket worden verzonden (behalve in de vorm 
van een listing) en niet in aanmerking worden genomen in de statistieken van het Openbaar Ministerie. Hetzelfde geldt voor de 
pv's die worden behandeld via een ambtshalve politioneel onderzoek (APO) met een onbekende dader of een vereenvoudigd 
APO en die worden geseponeerd. 
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FIG. 13, Meldingen via Police-on-Web (2015-2021)
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* COVID-loket: slagen en verwondingen, bedreigingen, stalking/belaging, oplichting, diefstal zonder geweld, verlies van voorwerpen of documenten en haatmisdrijven.

**  Aanvraag woningtoezicht: verzoek om politiebewaking van de woning gedurende de afwezigheid van de bewoner.

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Police-on-web2.1.2

Via Police-on-web kunnen burgers online een reeks niet-
spoedeisende aangiften doen. Naar aanleiding van de COVID-
19-pandemie en de moeilijke toegang tot de commissariaten
in periodes van lockdown zijn de functies van Police-on-Web
(PoW) sinds april 2020 uitgebreid. Er werd een tijdelijk loket

ingesteld voor het melden van niet-dringende feiten zoals 
slagen en verwondingen, bedreigingen, stalking/belaging, 
oplichting, diefstal zonder geweld, verlies van voorwerpen of 
documenten, en haatmisdrijven.

Negen keer meer meldingen ontvangen via Police-on-web sinds 
2015

Intensief gebruik van de nieuwe meldingsmogelijkheden 
("COVID-loket"): 2/3 van de verzoeken via Police-on-web in 2021

Toegenomen vraag naar woningtoezicht
(+134% t.o.v. 2021) gepaard gaande met de versoepeling van de 
verplaatsingsbeperkingen
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2.1.3 Overzicht per thema

Het Observatorium van safe.brussels heeft de geregistreerde 
misdrijven gegroepeerd volgens de thema's van het GVPP. 
De selectie vertegenwoordigt 87,5% van het totaal van 
152.131 geregistreerde feiten in 2021. Daarbij komen nog de 
verkeersovertredingen, die afzonderlijk door de politie worden 
geregistreerd. Met 684.333 inbreuken in 2021 (zie T6)  [B] zijn 
er vier keer meer verkeersovertredingen dan alle andere in 
hetzelfde jaar geregistreerde strafbare inbreuken. 

In de onderstaande tabel worden de geselecteerde inbreuken 
weergegeven volgens de terminologie van het Strafwetboek 
die in de politiële criminaliteitsstatistieken wordt gebruikt. 
Inbreuken op de 'volksgezondheid' worden hier bij het thema 
'crisisbeheer' (zie T9) ondergebracht, aangezien ze bijna 
uitsluitend betrekking hebben op inbreuken op de COVID-19 
maatregelen (92%). De verschillende thema's worden uitgewerkt 
in het derde deel van dit Verslag, waarin de respectievelijke 
inbreuken in detail worden toegelicht.

TABEL 1, Thematische indeling van de misdrijven door het Observatorium op basis van de criminaliteitsstatistieken van de 
politie

Fysieke en 
psychische 
menselijke 
integriteit

T1 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (alle), misdrijven tegen de persoonlijke 
vrijheid (ontvoering van minderjarigen of kwetsbare persoon), zedenmisdrijven 
(verkrachtingen, aanrandingen, grooming, inbreuken door zedendeliquenten op 
Justitie beslissing, voyeurisme, vruchtafdrijving zonder toestemming van de vrouw), 
misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens (belaging, schending van 
de eer, misbruik zwakheden personen), misdrijven tegen het juridisch statuut van 
het kind (niet-afgeven van kinderen), misdrijven tegen de openbare veiligheid 
(bedreigingen - behalve bedreiging met een aanslag), misdrijven tegen de familie 
(weigering recht op persoonlijke contact, gedwongen huwelijk), bescherming van de 
persoon (discriminatie), jeugdbescherming (wet op de jeugdbescherming), sociaal 
strafwetboek (belaging op het werk, geweld op het werk).

Polarisering en 
radicalisering

T2 Misdrijven tegen de veiligheid van de staat (alle), misdrijven tegen gezag van de 
overheid (alle), misdrijven tegen de openbare veiligheid (bedreiging met een 
aanslag), bescherming van de persoon (negationisme en revisionisme).

Drugs en 
verslavingen

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

Mensenhandel en 
mensensmokkel

T4 Zedenmisdrijven (kinderpornografie), mensenhandel (alle), vreemdelingenwet-
geving (mensensmokkel).

Eigendoms-
delicten

T5 Diefstal en afpersing (diefstal met verzwarende omstandigheid, diefstal zonder 
verzwarende omstandigheid, diefstal niet nader bepaald, afpersing), beschadigen 
van eigendom (opzettelijke brandstichting, opzettelijke vernieling door ontploffing, 
vernieling, onbruikbaarmaking, beschadiging, vandalisme).

Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid

T6 Verkeersinbreuken. 

Leefmilieu en 
overlast

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

Smokkel en fraude T8 Bedrog (witwassen, heling, oplichting), misdrijven tegen de openbare veiligheid 
(criminele organisatie, verenigingen van misdadigers, verberging), misdrijven tegen 
de openbare trouw (valsheid in geschriften, aanmatiging, namaking /vervalsing, valse 
munt), informaticacriminaliteit (hacking, valsheid in informatica, informaticabedrog, 
sabotage), wapens en springstoffen (illegaal bezit, illegaal dracht/vervoer, illegale 
handel, illegale vervaardiging/herstelling), sociaal strafwetboek (sociale fraude 
inzake bijdragen (zwartwerk), sociale zekerheid, misdrijven tegen openbare 
trouw in sociaal strafrecht, oplichting in sociaal strafrecht), bescherming van de 
openbare inkomsten (sociale fraude inzake uitkeringen, btw-fraude, fiscale fraude 
– inkomstenbelastingen).

Crisisbeheer en 
veerkracht

T9 Volksgezondheid (alle). Om wille van de impact van de gezondheidscrisis op de 
criminaliteit heeft het Observatorium er zoals in 2020 voor gekozen om voor het 
globale beeld van criminaliteit de overtredingen van de gezondheidsmaatregelen, 
(bv. het niet respecteren van het dragen van een masker, social distancing, de 
avondklok) geregistreerd onder de categorie 'volksgezondheid’, te koppelen aan 
thema 9 van het GVPP 'Crisisbeheer en veerkracht'. 
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FIG. 14, Geregistreerde inbreuken volgens de thema's van het GVPP (2015-2021)

Het BHG is over het algemeen oververtegenwoordigd in de Belgische 
criminaliteit, met 18% van de feiten die er worden geregistreerd voor 
10,6% van de inwoners op haar grondgebied – maar in het Gewest is er een hoge
aanwezigheid van niet-inwoners (zie hierboven Deel I. Contextuele elementen)

Bijna de helft (49%) van de beschouwde inbreuken - exclusief 
verkeersinbreuken - betreft eigendomsdelicten 

Zaken in verband met volksgezondheid vallen uit de top 3 (-56% t.o.v. 
2020), maar zijn duidelijk oververtegenwoordigd in het BHG (een 
kwart van de in het land geregistreerde feiten)

De thema's die het meest vertegenwoordigd zijn in de door de politie 
geregistreerde criminaliteit, stijgen weer ten opzichte van 2020, terwijl de 
thema's die kwantitatief minder vertegenwoordigd zijn, afnemen. We merken 
daarnaast een voortdurende toename op van het aantal gevallen van "smokkel 
en fraude" sinds 2015. Voor de andere thema's zijn de variaties minder lineair. 
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FIG. 15, Geregistreerde criminaliteit per gemeente en per thema van het GVPP (87,5% van de geregistreerde feiten) (2021)
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Overzicht per gemeente

Stad Brussel telt de meeste 
geregistreerde misdrijven

De door de politie geregistreerde inbreuken zijn hier 
uitgesplitst volgens gemeente, met uitzondering van de 
verkeersovertredingen, waarvan de zeer hoge cijfers moeilijk 
te vergelijken zijn met die van de andere thema's. Deze 
inbreuken worden verder in het verslag gepresenteerd in het 
deel dat thema 6 van het GVPP behandelt, namelijk “Mobiliteit 
en verkeersveiligheid". 

2.1.4
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Eigendomsdelicten overheersen in alle gemeenten en zijn zelfs goed voor meer dan de helft van de geselecteerde geregistreerde 
feiten in Evere (51%), Vorst (52%), Ukkel (53%), Anderlecht (54%) en Elsene (56%). 

De zaken op het vlak van "volksgezondheid" (T9) zijn verhoudingsgewijs het meest vertegenwoordigd in Etterbeek en 
Sint-Pieters-Woluwe (19% en 20% van de geregistreerde feiten). Sint-Jans-Molenbeek valt op door een groot aandeel aan 
druggerelateerde misdrijven (15%).

Geregistreerde criminaliteit per gemeente
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

FIG. 16, Criminaliteitscijfer per 1.000 inwoners per gemeente en gemeentecluster (2021) 

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

CRIMINALITEITSGRAAD PER 1.000 INWONERS

CRIMINALITEITSGRAAD PER 1.000 INWONERS EXCLUSIEF VOLKSGEZONDHEID

CRIMINALITEITSGRAAD VOLKSGEZONDHEID PER 1.000 INWONERS

CRIMINALITEITSGRAAD PER 1.000 INWONERS EXCLUSIEF VOLKSGEZONDHEID- BHG

CRIMINALITEITSGRAAD VOLKSGEZONDHEID PER 1.000 INWONERS- BHG

Stad Brussel en Sint-Gillis hebben de hoogste criminaliteitscijfers 
per 1.000 inwoners 
Het grote aantal mensen (pendelaars, toeristen, enz.) zorgt onvermijdelijk voor een stijging van dit percentage, dat in 
verhouding tot het aantal inwoners wordt berekend. Omgekeerd is het criminaliteitspercentage lager in de residentiële 
gemeenten van het noordwesten en het zuidoosten.
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Residentiële gemeenten 
van het zuidoosten

Brussel
Stad
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Impact van een vervoersknooppunt op de criminaliteitsgraad

Sint-Gillis heeft de hoogste criminaliteitsgraad wanneer de inbreuken op het vlak van "volksgezondheid" niet worden 
meegerekend. Het treinstation Brussel-Zuid, gelegen op het grondgebied van deze gemeente, is een belangrijke gewestelijke 
toegangspoort waar tal van reizigers en pendelaars passeren. Er worden bijgevolg veel strafbare feiten geregistreerd. Zo wordt 
op gewestelijk niveau bijvoorbeeld nauwelijks 6% van de feiten van diefstal en afpersing en 4% van de misdrijven tegen de 
fysieke integriteit gepleegd in "bus-, metro-, of treinstations"; terwijl deze percentages in Sint-Gillis oplopen tot respectievelijk 
27% en 20%. 

141

51
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

Administratieve statistieken –  
Gegevens over de gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS)

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn gericht 
op de snelle vervolging, via de administratieve weg, van 
inbreuken op de Algemene Politieverordening  [C]. De pv's - 
opgesteld door de politie - en de vaststellingen - opgesteld 
door gemeentelijke of gewestelijke ambtenaren - die leiden 
tot een GAS, worden behandeld door de sanctionerend 
ambtenaar van elke Brusselse gemeente. De gegevens 
verstrekt door deze ambtenaren maken het mogelijk om de 
door de politie geregistreerde criminaliteitscijfers aan te vullen 
(zie hierboven). Het is echter belangrijk om te vermelden dat 

de verwerking van deze gegevens sterk afhankelijk is van 
de kwaliteit en de uniformiteit van de codering en de IT-
mogelijkheden van elke gemeente. 

Sommige gewestelijke instanties stellen eveneens 
overtredingen vast op wetgeving die specifiek voor hun 
werkterrein is, met het oog op administratieve vervolgingen 
als alternatief voor strafrechtelijke vervolging. Deze cijfers 
komen aan bod in de desbetreffende thematische delen (zie 
T7).

2.2

In het kort

› Toename van de GAS-dossiers (+6% t.o.v. 2020):
›  grotendeel te wijten aan de toename van de overtredingen

op het vlak van stilstaan en parkeren (S&P) (+22%), die door
de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande verplaatsingsbeper-
kingen sterk waren gedaald

›  de andere dossiers (buiten S&P) zijn terug op het niveau van
voor de gezondheidscrisis (-59% t.o.v. 2020)

› 92% van de dossiers heeft betrekking op stilstaan en parkeren

Buiten S&P is de top 3 van misdrijven:
›  Niet-naleving van de voorschriften inzake het ophalen

van huishoudelijk afval (art. 28)
›  Vervuiling van de openbare ruimte (art. 14)
›  Gemengde misdrijven (art. 120)

› Gebrek aan respect ten aanzien van ambtenaren of hun bevelen
(art. 11 en 12) in meer dan 1 op de 10 dossiers (exclusief S&P)

› 4 op de 10 dossiers heeft betrekking op Stad Brussel (39%)

› Etterbeek en Elsene springen eruit met 32% en 27% van hun
GAS-dossiers met betrekking tot openbare netheid
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Bron: 19 gemeenten

GAS-DOSSIERS BHG

S&P

ANDERE

FIG. 17, Aantal GAS-dossiers in het BHG (2015-2021)

Globaal beeld  

De GAS-dossiers kenden tot 2017 een sterke stijging omdat ervoor ‘stilstaan en parkeren’ (S&P) opgenomen was in de feiten 
waarvoor een GAS kan worden opgelegd [D]. De dossiers namen weer af vanaf 2018. De politie is de bron van de meeste GAS-
dossiers (83% in 2021) - de andere zijn het resultaat van vaststellingen van gemeentelijke of soms gewestelijke ambtenaren 
(Net Brussel).

2.2.1

In 2021 wordt opnieuw een stijging van het aantal GAS-dossiers 
waargenomen (+6% t.o.v. 2020): 

› omwille van de toename van de inbreuken op het vlak van stilstaan
en parkeren (+22%), die in 2020 sterk waren gedaald door de gezondheidscrisis en
de daarmee gepaard gaande verplaatsingsbeperkingen

› terwijl de andere dossiers (exclusief S&P) sterk dalen en zich weer
op hun niveau van voor de crisis bevinden: -59% t.o.v. 2020, toen
ze bijzonder talrijk waren door de opname van bepaalde pv's met betrekking tot de
gezondheidsmaatregelen in de GAS-dossiers

Er moet opgemerkt worden dat er naast deze 207.240 dossiers in 2021 90.000 meldingen zijn van inbreuken van de 
toegangsvoorwaarden tot de zone met beperkte toegang van de Elsenesteenweg (Autoluwe zone – zie hierboven I.4), door 
camera’s geregistreerd en tevens aanleiding gevend tot een gemeentelijke administratieve sanctie.
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Profielen van de overtreders: mannen betrokken bij bijna 1 op de 2 dossiers

In dossiers waar informatie over de overtreder beschikbaar is (94% van de GAS dossiers), zijn mannen betrokken in 46% van de 
dossiers betreffende S&P en in 56% van de dossiers met betrekking tot andere feiten. Vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 
een vierde van de overtreders (23% voor S&P, 26% voor de andere dossiers) en bedrijven/rechtspersonen zijn betrokken bij 3 op 
de 10 dossiers voor S&P (zie leaseauto’s) (31%) en iets minder dan 2 op de 10 voor andere inbreuken (18%). 
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STILSTAAN EN PARKEREN

DIEREN
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GROENE RUIMTEN

ANDERE

GEMENGDE MISDRIJVEN

ALGEMENE BEPALINGEN

OPENBARE VEILIGHEID

NETHEID EN VOLKSGEZONDHEID

Bron: 19 gemeenten
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12%

16%

56%

ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

FIG. 18, GAS-dossiers per categorie van het APV (2021)

Typologie2.2.2

Voor de inbreuken op de Algemene Politieverordening (APV): 

92% van de GAS-dossiers heeft betrekking op stilstaan en parkeren 
– een vergelijkbaar aandeel t.o.v. vóór de gezondheidscrisis

De APV-categorie "Netheid" komt op de tweede plaats

Top 3 van de APV-
artikelen die in hoofdorde 
het meest zijn gebruikt 
(exclusief S&P)

NIET-NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN 
INZAKE HET OPHALEN VAN 
HUISHOUDELIJK AFVAL  
 (art. 28 – 5.043 dossiers)

VERVUILING VAN DE OPENBARE RUIMTE  
(art. 14 – 3.151 dossiers)

GEMENGDE MISDRIJVEN  
(art. 120 – 1.624 dossiers)

1

2
3

Gemengde misdrijven

Wat de gemengde misdrijven betreft, gaat het voor alle 
gemeenten voornamelijk om: 

› nachtelijke overlast (519 dossiers, waarvan een derde
betrekking heeft op de gemeente Elsene);

› diefstal (369 dossiers);
› beschadiging van onroerende eigendommen

(142 dossiers).

Daarna volgen graffiti (52 dossiers) en vernieling of 
beschadiging van roerende goederen (26 dossiers). De 
andere artikelen van het Strafwetboek waarin de wet een 
GAS voorziet, komen zeer zelden voor in de GAS-dossiers 
van de Brusselse gemeenten (minder dan 25 dossiers per 
artikel).
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Na de top 3 (zie hierboven) zijn de andere artikelen die in 
hoofdorde het vaakst worden gebruikt om een GAS-dossier te 
karakteriseren, deze met betrekking op het (niet) respecteren 
van ambtenaren en hun bevelen (art. 11 - 720 dossiers en 
art. 12 - 1.091 dossiers), vervolgens op problemen in verband 

met privatieve bezetting van de openbare ruimte (art. 55), 
gevaarlijke of hinderlijke activiteiten in de openbare ruimte 
(art. 43 - zie T3 hieronder) en bereikbaarheid van gebouwen 
voor hulpvoertuigen (art. 80). 

Gebrek aan respect ten aanzien van ambtenaren of hun bevelen: betreft meer 
dan 1 op de 10 GAS-dossiers (exclusief S&P)

Gebrek aan respect voor ambtenaren of hun bevelen wordt verder vaak samen met een of meerdere inbreuken in de GAS-
dossiers vermeld. Zo worden in 2021 in 13% van de dossiers gebrek aan respect (art. 12) of weigering om gevolg te geven aan 
het bevel van een ambtenaar (art. 11) vermeld. Dit is een belangrijk aandeel, maar het is aanzienlijk afgenomen in vergelijking met 
2020, toen artikelen 11 en 12 in 27% van de niet-S&P-dossiers voorkwamen, in een context van grote spanningen tussen burgers 
en ambtenaren die de overheid vertegenwoordigden tijdens de gezondheidscrisis (zie Rapport 2020 van het Observatorium 
p. 43 en 79). Er dient opgemerkt te worden dat de helft van deze overtredingen betrekking heeft op Stad Brussel.

Bron: 19 gemeenten 

FIG. 19, GAS-dossiers per gemeente in het BHG (2021)

2.2.3

STAD BRUSSEL: 80.690 dossiers

ANDERLECHT: 28.856 dossiers

SCHAARBEEK: 15.220 dossiers

ELSENE: 12.377 dossiers

ANDERE GEMEENTEN: minder dan 10.000 dossiers per gemeente

Overzicht per gemeente

%39%

14%7%

6%

34%

Bijna 4 op 10 dossiers hebben betrekking op Stad Brussel (39%) 



56

Geregistreerde inbreuken per gemeente
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

Groot aandeel GAS-dossiers met betrekking tot "Openbare netheid" 
in Etterbeek (32%) en Elsene (27%), die veel vaststellers in deze 
dienst hebben

Bron: 19 gemeenten 

Verschillen naargelang de keuzes van de gemeenten wat betreft vaststellingen 

De inbreuken waarvoor de GAS het meest worden gebruikt, variëren naar gelang de dienst waar de ambtenaren zijn aangesteld die 
in de verschillende gemeenten met de registratie belast zijn. In bepaalde gemeenten gaat het vooral om gemeenteambtenaren-
vaststellers (Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe). Andere gemeenten hebben vaststellers aangeduid 
in verschillende diensten (netheid, stedenbouw, openbare weg/parkeren, enz.). Zo hebben Etterbeek en Elsene, die een groot 
aantal vaststellers bij de dienst netheid hebben, een bijzonder hoog aantal vaststellingen in verband met de openbare netheid 
(respectievelijk 32% en 27% van al hun GAS-dossiers). Elsene alleen al is goed voor 54% van de dossiers die verband houden met 
de niet-naleving van de voorschriften inzake het ophalen van huishoudelijk afval (artikel 28). Deze twee gemeenten vallen op, 
aangezien de dossiers op het vlak van ‘stilstaan en parkeren’ er “slechts” 60% en 67% van de GAS-dossiers vertegenwoordigen, 
tegenover 92% voor het volledig BHG. Ganshoren heeft eveneens een hoog percentage aan GAS op het gebied van netheid 
(26%): naast vaststellers maakt de gemeente veel gebruik van een camerasysteem om dit soort overtredingen vast te stellen: 
78% van de inbreuken op artikel 14 (zwerfvuil in de openbare ruimte) wordt op deze manier vastgesteld (zie hieronder T7). 

FIG. 20, GAS-dossiers per gemeente en per categorie van het APV in het BHG (2021)
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Bron: 19 gemeenten 
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

Gevolg dat wordt gegeven aan de 
geregistreerde feiten 

Gerechtelijke statistieken 
De politiële statistieken geven informatie over het aantal feiten waarvoor 
een pv werd opgesteld. Op basis hiervan verricht het Openbaar Ministerie 
onderzoek om te beoordelen of de daders van de strafbare feiten al dan 
niet moeten worden vervolgd. Indien zij beslist om hen in vervolging 
te stellen, volgt de fase van het vonnis op het niveau van de hoven en 
rechtbanken, en ten slotte de strafuitvoering (Openbaar Ministerie, 
strafuitvoeringsrechtbanken, justitiehuizen, gevangenissen). 

De hier gepresenteerde kerncijfers geven eerder de activiteit van de actoren 
op de verschillende niveaus van de strafrechtsketen weer dan de feitelijke 
criminaliteit. De onderverdeling van het Openbaar Ministerie is behouden 
voor alles wat Parketgegevens (Correctioneel Parket en Jeugdparket) 
betreft. De analisten van het College van hoven en rechtbanken hebben 
de hier gepresenteerde thematische classificatie zelf uitgewerkt.

Het geografisch gebied waarop de parketgegevens betrekking hebben 
komt meestal overeen met het grondgebied van het BHG (pleegplaats of 
woonplaats van de verdachte). De gegevens van de rechtbanken beslaan 
een ruimer gebied, omdat zij ook de 35 gemeenten in de Brusselse rand 
(voormalig arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) omvatten [1].

FIG. 21, De strafrechtelijke trechter 

Algemene politiediensten en politiediensten met 
specifieke bevoegdheden

Parketten, onderzoeksrechters

Hoven en rechtbanken

Strafuitvoering

Bron: FOD Justitie.
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In het kort

› Vertraging van de stijging van het aantal inkomende zaken bij het
Correctionele Parket van Brussel (+1% t.o.v. 2020):
›  Daling van dossiers "volksgezondheid" (-8% t.o.v. 2020),

maar ze vertegenwoordigen nog steeds een vierde van de inkomende
zaken bij het Correctioneel Parket van Brussel

›  Toename van andere inkomende zaken: +5% t.o.v. 2020

› Meer dan 2 op de 3 zaken worden geseponeerd

› Jeugdparket:
›  Nieuwe toename (+20% t.o.v. 2020) van de zaken met

betrekking tot minderjarigen in gevaar (moeilijk op te
sporen in 2020 door de lockdowns en gezondheidsmaatregelen)

›  Afname van het aantal als ‘misdrijf omschreven feit’-
zaken (-13% t.o.v. 2020) dankzij de afname van het aantal
zaken "volksgezondheid" (-41%)

›  Minderjarigen in gevaar, wan wie de helft meisjes, zijn jonger;
minderjarige delinquenten zijn ouder en meestal jongens

› Top 3:
›  Eigendom
›  Volksgezondheid
›  Persoon

› Sterke stijging van het aantal zaken
met betrekking tot ‘familie en publieke
moraal’ (inclusief seksueel geweld):
+53% ten opzichte van 2015 bij het Correctioneel
Parket en +76% bij het Jeugdparket
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

FIG. 22, Instroom, uitstroom en hangende zaken bij het Correctioneel Parket van Brussel (2015-2021) 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

INSTROOM

UITSTROOM

HANGENDE ZAKEN OP 31/12

Globaal beeld 

Correctioneel Parket van Brussel3.1.1

De statistieken van de parketten hebben betrekking op de in- en uitstroom van zaken. De instroom bestaat uit zaken die in de 
loop van een jaar bij het Parket binnenkomen. Dit kunnen nieuwe of heropende zaken zijn. Hangende zaken (of zakenstock) zijn 
diegene waarover nog geen beslissing is genomen die als afsluitend wordt beschouwd. Zij worden aan het begin en het einde 
van het jaar geregistreerd. De uitstroom bestaat uit zaken die in de loop van het jaar zijn afgesloten. 

Het aantal binnenkomende zaken bij het Correctioneel Parket van Brussel kende een nooit eerder geziene ontwikkeling in 2020, 
gezien de talrijke inbreuken op de gezondheidsmaatregelen, waarbij het niveau van 2015 werd overschreden, ook al daalde het 
sindsdien van jaar tot jaar.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

30.261

38.747

80.568
83.255

79.818 79.246

Vertraging van de toename van het aantal instromende zaken bij het 
Correctioneel Parket van Brussel: +1% t.o.v. 2020 
– terwijl voor heel België de instroom met 4% afneemt t.o.v. 2020

De uitstroom stijgt (+14% t.o.v. 2020) en benadert de instroom, 
maar kan niet vermijden dat het aantal hangende zaken op het 
einde van het jaar toeneemt (+12%)
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FIG. 23, Instroom bij het Brusselse Correctioneel Parket per tenlasteleggingscategorie (2015-2021)

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Overzicht per categorie

Aan elke zaak die bij het parket aanhangig wordt gemaakt, wordt een code voor de hoofdtenlastelegging toegekend 
(waardoor het mogelijk is feiten te kwalificeren overeenkomstig de aard van het gepleegde strafbare feit), met een precisering 
van de inlichtingen die worden vermeld in de pv’s opgesteld door de politie. De tenlasteleggingen (bv. 'opzettelijke slagen 
en verwondingen', 'moord', 'zakkenrollerij', 'diefstal uit voertuigen', enz.) worden door het Openbaar Ministerie gegroepeerd in 
categorieën (bv. 'persoon', 'eigendom', enz.) die het mogelijk maken de zaken in te delen volgens hun aard.

De dossiers "volksgezondheid“ nemen af (-8% t.o.v. 2020), maar 
vertegenwoordigen nog steeds een vierde van de inkomende zaken 
bij het Correctioneel Parket van Brussel

De andere inkomende zaken nemen toe: +5% t.o.v. 2020 
(buiten volksgezondheid)

1
2
3

Classificatie door het Parket

Top 3 in 2021 

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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2020-2021

BHG/BE 

2021
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-23% +7% 12%
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We observeren een sterke en 
aanhoudende stijging van zaken in 
verband met familie en publieke moraal 
(inclusief seksueel geweld)  
+13% t.o.v. 2020 en zelfs +53% t.o.v. 2015
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ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

De activiteit van het Correctioneel Parket 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

De statistieken van het Openbaar Ministerie geven informatie 
over de instroom (som van nieuwe en heropende zaken), de 
hangende zaken (of zakenstock, waarover nog geen beslissing 

is genomen - ze worden aan het begin en het einde van het 
jaar geteld), en de uitstroom die jaarlijks door het Correctioneel 
Parket wordt verwerkt. 

FIG. 24, Stromen van het Correctioneel Parket van Brussel (2021)

Burgerlijke partijen en klachten 2,6% 

Andere zendingen  2,9%

Inspectiediensten 4%

Politie 90,5%
INSTROOM 

83.255
zaken

HANGENDE ZAKEN 01/01

34.738
zaken

UITSTROOM 

79.146
zaken

TE BEHANDELEN ZAKEN 

117.993
zaken
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90,5% van de instromende zaken is afkomstig van de politie 
(75.314 zaken)

Wijze van instroom en type tenlastelegging 

De wijze van instroom kan variëren volgens het type tenlastelegging: 17% van de zaken van in-/uitvoer van 
verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder vergunning is afkomstig van inspectiediensten. Voor bepaalde 
'milieu'-zaken, een gewestelijke aangelegenheid, bedraagt het aandeel van de inspectiediensten binnen de 
aangiften bij het Parket zelfs 90% (lucht- en waterverontreiniging, beheer van industrieel afval) (zie T7).

8% vervolgingen
van de uitstroom

Onbekende reden

29%
opportuniteitsredenen 
van de uitstroom

38%
technische redenen 
van de uitstroom

12% alternatieve
maatregelen van de uitstroom

13% andere
afluistende beslissingen 
van de uitstroom

33% Andere beslissingen 
dan seponering

Seponering67% 

HANGENDE ZAKEN 31/12

38.747
zaken

UITSTROOM

79.146
zaken
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3.1.2Voor alle tenlasteleggingen samen wordt 2/3 van de uitgaande zaken 
geseponeerd

De motieven voor seponering zijn het vaakst van technische aard (38% van alle uitgaande zaken), namelijk onvoldoende 
bewijzen of onbekende dader(s) (twee redenen die het vaakst worden ingeroepen voor dit type seponering), de afwezigheid van 
een strafbaar feit, verval of niet-toelaatbaarheid van de strafvordering, enz. 

De andere zaken worden geseponeerd om opportuniteitsredenen (29% van de uitgaande zaken), namelijk 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 persoon 
van de dader of van het slachtoffer, of op grond van de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid. 

Voor de niet-geklasseerde zaken, bestaan de alternatieve maatregelen uit een minnelijke schikking, bemiddeling en 
maatregelen, administratieve sancties of pretoriaanse probatie en andere afsluitende beslissingen in samenhang met andere 
zaken, terbeschikkingstelling, melding of verwijzing naar de korpschef. Merk op dat samengevoegde of ter beschikking gestelde 
zaken uiteindelijk (al dan niet) tot vervolging op het niveau van de moederzaak kunnen leiden, met een (hier niet meetbare) 
impact op de vervolgings- en seponeringspercentages berekend in dit verslag. 

Afsluitende beslissingen en soort tenlastelegging

De beslissingen tot afsluiting variëren ook sterk naargelang het type tenlastelegging. Het percentage strafrechtelijke 
vervolgingen is het hoogst in drugs- en dopingzaken (17%) en de alternatieve maatregelen komen het vaakst voor op het 
vlak van milieu en stedenbouw (77%). Voor inbreuken op de maatregelen in verband met de COVID-19 pandemie werden 32% 
van de dossiers afgesloten met een alternatieve maatregel. Voor de categorie volksgezondheid is de seponeringsgraad ook 
lager (55%) en gerechtelijke vervolgingen komen vaker voor (12%) dan gemiddeld. Verder moet er op gewezen worden dat het 
vervolgingspercentage hoger is voor misdrijven tegen personen (9%) dan tegen eigendommen (5%), hetgeen een impact heeft 
op de statistieken van het volgende echelon van de strafrechtelijke keten (zie hieronder). 

FIG. 25, Afsluitende beslissingen van het Correctioneel Parket van Brussel per categorie tenlastelegging (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

De thematische benadering die in het derde deel van dit rapport wordt voorgesteld, maakt een verdere analyse van de afsluitende 
beslissingen per type tenlastelegging mogelijk. 
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Jeugdparket van Brussel

De jeugd vormt een belangrijk aandachtspunt in het BHG, waar minderjarigen in 2021 23% van de bevolking vormden. 
In België worden minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd en minderjarigen in een 
verontrustende opvoedingssituatie (VOS) onderworpen aan hetzelfde model van protectionele justitie. Beide soorten zaken 
komen terecht bij het jeugdparket, dat MOF-minderjaren naar de jeugdrechtbank kan verwijzen, evenals minderjarigen in een 
verontrustende opvoedingssituatie wanneer vrijwillige zorg onmogelijk of ontoereikend is. Merk op dat er geen statistieken 
bestaan over de uitstroom (afsluitende beslissingen), noch over de aanhangige zaken bij het jeugdparket.

Globaal beeld 

Op het gebied van jeugdbescherming heeft de gezondheidscrisis in 2020 geleid tot een breuk in de tot dan toe waargenomen 
trends. Tot 2020 was er namelijk een toename van het aantal zaken van minderjarigen in gevaar (VOS) en een stabilisatie van 
het aantal als misdrijf omschreven feiten (MOF). De daling van het aantal VOS-gevallen in 2020 valt eerder te verklaren door 
de moeilijkheden om deze situaties op te sporen door de inperkingen op sociaal contact, dan aan een reële afname van dit 
probleem. De stijging van het aantal MOF-gevallen was het gevolg van de talrijke inbreuken op de gezondheidsmaatregelen die 
door de politie werden geregistreerd en datzelfde jaar aan het Parket werden overgemaakt. 

In 2021 geldt voor de zaken betreffende minderjarigen in gevaar dat ze: 
› weer toenemen (+20% t.o.v. 2020)
› 6 op de 10 beschermingszaken vertegenwoordigen

Het aantal zaken met als misdrijf omschreven feiten daalt t.o.v. 2020 
(-13%): 
› door de daling van zaken "volksgezondheid" (-41%)

– die nog steeds 1 op de 5 MOF's (22%) vertegenwoordigen en oververtegenwoordigd
blijven in het BHG (19% van alle zaken op Belgische niveau)

› terwijl andere zaken stabiliseren (+1%)

FIG. 26, Instroom bij het Jeugdparket van Brussel (2015-2021) 

3.1.2

INSTROOM VOS 

INSTROOM MOF 
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MOF
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IMAGE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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Meer dan 7 op de 10 zaken worden door de politie gemeld (79% MOF-zaken en 72% VOS-zaken), percentages die sinds 2015 
redelijk stabiel zijn. De andere zaken zijn terbeschikkingstellingen van het ene parket aan een ander parket, of zijn meldingen die 
zijn verricht door particulieren of instellingen, zoals vrijwillige jeugdzorg.



66

ALGEMEEN BEELD VAN DE VEILIGHEID

Overzicht per categorie voor de MOF's

FIG. 27, Instroom bij het Brusselse Jeugdparket per categorie van tenlastelegging (MOF) en soort zaak (VOS of MOF) 
(2015-2021)

3 op de 10 MOF-zaken zijn beschadigingen van 
eigendommen, de meest vertegenwoordigde 
categorie, hoewel ze afneemt (-2% t.o.v. 2020 
en -40% t.o.v. 2015)

Zaken betreffende familie en publieke moraal 
(inclusief seksueel geweld) en misdrijven 
tegen personen nemen aanzienlijk toe, zowel 
op korte termijn (respectievelijk +39% en 20%) 
als op lange termijn (+76% en +10%)

In 2021 hebben beschadigingen van eigendommen - in 2020 ingehaald door 
volksgezondheid - opnieuw de eerste plaats ingenomen bij de dossiers ingediend bij 
het Brusselse Jeugdparket. 
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Jongere minderjarigen* in 
gevaar van wie de helft meisjes 
zijn vs. oudere en hoofzakelijk 
mannelijke jeugddelinquenten 

47% van de minderjarigen die betrokken zijn bij VOS-zaken zijn 
meisjes, terwijl zij slechts een vijfde van de unieke minderjarigen 
vertegenwoordigen die betrokken zijn bij MOF-zaken in 2021 (21%). 

Minderjarigen in gevaar zijn ook significant jonger: bijna 6 op de 
10 (57%) zijn jonger dan 12 jaar, terwijl meer dan de helft van de 
minderjarigen die betrokken zijn bij MOF-zaken, ouder is dan 16 jaar, 
zelfs 83% van hen is ouder dan 14 jaar. 

*eenheid: aantal 'unieke minderjarigen' betrokken bij VOS-zaken die in 2021 
aanhangig zijn gemaakt bij het jeugdparket
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TOTAAL
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SOCIAAL STRAFRECHT FR

CORRECTIONELE RECHTBANK NL
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BEROEP POLITIERECHTBANK NL

BEROEP POLITIERECHTBANK FR

2019

FIG. 28, In- en uitstroom bij de (Nederlandstalige en Franstalige) correctionele rechtbank 
van eerste aanleg van Brussel, per type zaak (2019-2021)

Bron: College van hoven en rechtbanken.
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Hoven en rechtbanken

De hierboven gepresenteerde parketgegevens hebben voornamelijk betrekking op feiten die op het grondgebied van het BHG 
zijn gepleegd (sinds 2015, na de splitsing van de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde). De statistieken 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 35 andere gelegen in de rand. Voor dit gebied zijn de rechtbanken opgesplitst in een Franstalige en een 
Nederlandstalige rechtbank, die optreden naargelang de gekozen taal door de rechtzoekende. Hier worden enkele tendensen 
gepresenteerd voor de correctionele rechtbank van eerste aanleg (REA) en de jeugdrechtbank voor het jaar 2021. De cijfers van 
de politierechtbank, die grotendeels betrekking hebben op verkeer, worden verder in het rapport gepresenteerd bij het thema 
'mobiliteit en verkeersveiligheid’ (zie T6). 

Correctionele rechtbank van eerste aanleg (REA)

3.1.3

In 2020 was de in- en uitstroom bij de REA afgenomen. In 2021 stijgen de cijfers weer, maar met verschillen afhankelijk van de 
taalrol en het type zaak. In 2021 zijn er voor elk soort zaak meer nieuwe dan afgesloten zaken. 

Voornamelijk correctionele 
zaken (79,5% voor de Franstalige
vs. 54,5% voor de Nederlandstalige 
rechtbank), die in 2021 weer hun 
niveau van 2019 bereiken 

Beroepen aangetekend tegen 
vonnissen van de politierecht-
bank zijn meer vertegenwoordigd 
aan Nederlandstalige zijde en  
nemen toe in 2021

20192020 2020

IN OUT

2021 2021
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Dossiers IN

Dossiers OUT

FIG. 29, In- en uitstroom correctionele/ gecorrectionaliseerde zaken bij de REA van Brussel per thema (2021)

Bron: College van hoven en rechtbanken
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De analisten van het College van hoven en rechtbanken hebben een thematische indeling gemaakt van de zaken die 
de REA in- en uitstromen. Deze indeling vertegenwoordigt 91% van alle in 2020 bij de REA binnengekomen correctionele/
gecorrectionaliseerde zaken en 84% van de afgesloten zaken.

Misdrijven tegen personen, die vaker 
door het Parket worden vervolgd  
(zie hierboven), overstijgen de 
eigendomsdelicten in de zaken die bij 
de correctionele rechtbank van eerste 
aanleg aanhangig worden gemaakt 

Misdrijven tegen personen zijn drie keer minder talrijk dan 
eigendomsdelicten aan het begin van de strafrechtelijke keten, in de 
politiestatistieken (20.960 misdrijven tegen personen versus 63.478 
aantastingen van eigendommen in 2020).

De zaken in verband met beschadigingen van eigendommen blijven aan 
de top van de uitstroom.

In 2021 worden druggerelateerde zaken in de instroom ingehaald door 
zaken op het vlak van "smokkel en fraude". Ze staan nog steeds op de 
derde plaats bij de uitgaande zaken. 
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Jeugdrechtbank

De door de gezondheidscrisis veroorzaakte kloof die in 2020 zichtbaar werd in de cijfers op het niveau van het Jeugdparket, 
wordt niet weerspiegeld in de cijfers van de jeugdrechtbanken. Op het niveau van de jeugdrechtbanken voor Brussel-Halle-
Vilvoorde is er sinds 2015 immers een ononderbroken stijging - zelfs in 2020 ondanks gezondheidscrisis - van de beslissingen 
(vonnissen en beschikkingen) genomen in verband met minderjarigen in gevaar, en een daling van de beslissingen in verband 
met MOF-zaken. 

Stijging van het aantal beslissingen 
met betrekking tot minderjarigen in 
gevaar: +50% sinds 2015  
(+118% voor de Nederlandstalige rechtbank en 
+31% voor de Franstalige)

Beslissingen in MOF-zaken dalen: 
-17% ten opzichte van 2015
(ondanks een stijging van 22% voor de 
Nederlandstalige rechtbank)

4.371* minderjarigen stonden in 2021 
onder toezicht van de Brusselse 
jeugdrechtbanken, daarmee 
maken ze 16% uit van alle Belgische 
minderjarigen onder toezicht van 
jeugdrechtbanken

Deze gevallen, die toegenomen zijn door de 
gezondheidscrisis, worden beter opgespoord en 
blijven sinds 2015 stijgen, net zoals in de statistieken 
van het Jeugdparket (zie hierboven). 

Deze daling strookt met de daling die op het niveau 
van het Jeugdparket zichtbaar werd (zie hierboven).

*3.681 die al onder toezicht van een jeugdrechter 
stonden en 690 nieuwe minderjarigen die er in de
loop van het jaar zijn bijgekomen.

FIG. 30, Beslissingen van de Brusselse jeugdrechtbanken per type zaak met betrekking tot minderjarigen (2015-2021)

Bron: College van hoven en rechtbanken
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Communautaire jeugdhulp en -bescherming3.1.4

De communautaire diensten voor vrijwillige jeugdhulp spelen een belangrijke rol bij de zorg en oriëntatie van jongeren in een 
verontrustende opvoedingssituatie: de Franstalige Service d’aide à la jeunesse  (SAJ), het Nederlandstalig Ondersteunings-
centrum Jeugdzorg (OCJ) en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)  [7]. Ook de gemeenschappen interveniëren 
om beslissingen van de jeugdrechter uit te voeren, enerzijds in het kader van gedwongen hulp aan minderjarigen in een 
verontrustende opvoedingssituatie wanneer vrijwillige hulp mislukt of niet kan worden verstrekt, anderzijds voor maatregelen 
ten aanzien van minderjarigen die een MOF hebben gepleegd (SPJ - service de protection de la jeunesse en SDJ - sociale 
dienst jeugdrechtbank). 

Franstalige diensten

FIG. 31, Brusselse minderjarigen ten laste genomen van 
de Franstalige diensten voor jeugdbijstand per soort 
problematiek (2021)

Bron: FWB/AGMJ
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MOF

VOS + MOF

FIG. 32, Brusselse minderjarigen in gevaar/moeilijkheden ten laste genomen van de 
Franstalige diensten voor jeugdbijstand per type hulpverlening (2016 en 2021)

Bron: FWB/AGMJ

Aan Franstalige zijde werden in 2021 8.287 Brusselse jongeren opgevangen door de specifieke diensten (SAJ en SPJ).
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De meeste ten laste genomen 
minderjarigen bevinden zich in 
situaties van gevaar/moeilijkheden 
(86%), maar naar verhouding zijn 
er meer minderjarigen ten laste 
genomen naar aanleiding van een 
MOF in het BHG (11%) dan in de hele 
Franse Gemeenschap (5%)

Deze percentages zijn sinds 2016 stabiel in het BHG.

Geslacht van ten laste genomen minderjarigen 

Net als bij het Jeugdparket zijn er aanzienlijke verschillen naargelang het geslacht: bijna de helft van de ten laste genomen 
minderjarigen in gevaar/moeilijkheden zijn meisjes (47% in 2020 en 2021), maar zij vertegenwoordigen slechts 6% van de 
minderjarigen die ten laste worden genomen na een MOF. Zo bevindt 97% van het totale aantal ten laste genomen meisjes zich in 
een situatie van gevaar/moeilijkheden (versus 79% van de jongens). 

Toename van de gedwongen bijstandsmaatregelen voor 
minderjarigen in gevaar 

Hoewel 65% van de minderjarigen in gevaar/moeilijkheden in 2021 vrijwillige hulp kreeg, neemt dit aandeel af, terwijl gedwongen 
bijstandsmaatregelen sinds 2016 toenemen. Dit zou kunnen wijzen op ernstigere situaties, ten gevolge van de gezondheidscrisis 
die de moeilijkheden binnen gezinnen nog heeft verscherpt. Er is in dit opzicht geen verschil tussen meisjes en jongens.

2016

2021
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Nederlandstalige diensten

FIG. 34, Gevolgen gegeven aan de meldingen ontvangen door het 
OCJ Brussel (2017-2021)

Bron: Vlaanderen/Opgroeien 

Bron: Vlaanderen/Opgroeien 

FIG. 33, Minderjarigen gemeld bij het OCJ Brussel per leeftijdsgroep 
(2017-2021)
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Aan Nederlandstalige zijde werden in 2021 84 minderjarigen gemeld bij het OCJ Brussel, een stijging ten opzichte van 2020, 
maar nog steeds lager dan in 2017. 

Terwijl in 2020 minderjarigen jonger 
dan 6 jaar zeer vaak in deze meldingen 
voorkwamen (31%), is in 2021 de 
meerderheid van de bij het OCJ gemelde 
minderjarigen tussen 12 en 17 jaar oud 
(55%). 

De meeste meldingen zijn afkomstig van 
de Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB): terwijl hun aandeel in 2020 was 
afgenomen, onder meer doordat de 
scholen vanwege de COVID-19 pandemie 
een deel van het jaar gesloten waren, 
is het in 2021 weer gestegen tot 48%. 
Het aandeel meldingen afkomstig van 
het Parket blijft hoog in 2021 (1 op de 4 
meldingen ontvangen door het OCJ).

In 2021 heeft het OCJ, net als in 2020, bij 
meer dan 9 op de 10 meldingen waarvoor 
reeds een beslissing was genomen, 
geoordeeld dat er een maatschappelijke 
noodzaak was om in te grijpen (via case 
management of doorverwijzing naar het 
Parket), terwijl dit in 2017 slechts 6 op 
de 10 keer het geval was. Dit, samen met 
de daling van het aandeel zaken waarin 
nog geen beslissing is genomen, lijkt te 
wijzen op meer ernstige gemelde situaties 
tijdens de gezondheidscrisis, net als aan 
Franstalige zijde.

Aanzienlijke toename van het aantal opgevolgde minderjarigen door 
de jeugdrechtbank, in het bijzonder minderjarigen in gevaar

Wat de gedwongen bijstandsmaatregelen betreft, werden in 2021 431 unieke minderjarigen door de SDJ opgevolgd. Een 
bijzonder hoog cijfer (+14% t.o.v. 2020 en +37% t.o.v. 2017) - in het kader van 1.116 maatregelen genomen door de jeugdrechtbank 
(opnieuw een "record": +17% t.o.v. 2020 en +30% t.o.v. 2017). De overgrote meerderheid van deze maatregelen heeft betrekking 
op situaties van minderjarigen in gevaar: 93% in 2021, een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren (85% in 2017). Net als 
aan de Franstalige kant lijken de minderjarigen in gevaar zich dus steeds vaker in moeilijke situaties te bevinden die een beroep 
op gedwongen bijstandsmaatregelen vereisen. 
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FIG. 35, Nieuwe mandaten van het Franstalige justitiehuis van Brussel (2015-2021)

Bron: FWB / AGMJ

Justitiehuizen3.1.5

De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van straffen en maatregelen (elektronisch toezicht, probatie, werkstraf, voorwaardelijke 
invrijheidstelling, enz.). Ze beheren ook slachtofferopvang. Via hun civiele opdrachten staan ze de familierechtbank bij in haar 
besluitvorming in geval van onenigheid over kinderen (huisvesting, uitoefening van het ouderlijk gezag, enz.). Aangezien het 
om communautaire instellingen gaat, zijn er twee justitiehuizen in het BHG: een Franstalig en een Nederlandstalig. Aangezien 
zij hun eigen werking hebben en specifieke, soms uiteenlopende, opdrachten hebben, kunnen hun gegevens moeilijk worden 
vergeleken. Meer informatie over de opdrachten van deze instellingen en hun werking in de verschillende gemeenschappen in 
België is beschikbaar via de FOD Justitie [8]. 

In 2021 ontving het Franstalige justitiehuis van Brussel 8.162 mandaten (strafrechtelijke en civiele opdrachten, slachtofferopvang 
en elektronisch toezicht).

Franstalig justitiehuis van Brussel [9]
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66% van de nieuwe mandaten heeft betrekking op "begeleiding, 
monitoring, bemiddeling“ en is daarmee de categorie die de grootste 
stijging vertoont (+58% t.o.v. 2015 en +56% ten opzichte van de dalende cijfers van
2020, midden in de COVID-19 pandemie)

Elektronisch toezicht 
blijft toenemen, met 
1.229 mandaten in 2021 
(+46% t.o.v. 2015 en +27% t.o.v. 
2020)

Terwijl de ET-mandaten, die door een justitieassistent van het 
Franstalige Justitiehuis in Brussel worden verwerkt, afnemen (437 
mandaten, -40% sinds 2015), nemen de mandaten die rechtstreeks door 
de directie Elektronisch Toezicht worden verwerkt toe. Zo is het gebruik 
van ET de afgelopen jaren sterk toegenomen, hetzij als modaliteit voor 
de uitvoering van voorlopige hechtenis (van 34 mandaten in 2015 naar 
421 in 2021) hetzij als toezicht op huisarrest (van 75 bevelen in 2015 naar 
370 in 2021). 
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FIG. 36, Nieuwe mandaten van het Nederlandstalige justitiehuis in Brussel (2015-2021)

Bron: Justitiehuizen Vlaanderen

Het Nederlandstalige Justitiehuis in Brussel ontving in 2021 3.097 nieuwe mandaten, voornamelijk voor begeleiding, opvolging 
en bemiddeling. Wat de opvang van slachtoffers betreft, was er een aanzienlijke piek in 2016, het jaar van de aanslagen in 
Brussel, net als bij de Franstalige gemeenschap. 

Nederlandstalig justitiehuis van Brussel

79% van de nieuwe mandaten betreft ‘begeleiding, monitoring, 
bemiddeling’, een categorie die sinds 2015 toeneemt (+65% t.o.v. 2015)

Het elektronisch toezicht aan Nederlandse zijde neemt daarentegen 
af (-56% sinds 2015)
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Op gemeentelijk niveau

Administratieve statistieken 

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bieden gemeenten de mogelijkheid om de daders van feiten die het voorwerp 
zijn van een pv/GAS (zie hierboven) 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 de overtreder in staat stelt, dankzij de tussenkomst van een 
bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of het conflict te bedaren") of gemeenschapsdienst 
("een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit") [D]. De andere GAS zoals 
vastgelegd in de wet van 24 juni 2013 (sluiting van een instelling, intrekking of schorsing van een vergunning), waarvoor het 
gemeentecollege bevoegd is, worden hier niet behandeld.

Geldboete

Het aandeel dossiers afgesloten met een boete stijgt ten opzichte van 2020, toen een groot aantal pv's in verband met de 
gezondheidsmaatregelen meteen werd geseponeerd omdat er geen overtreding was (bv. geen bewezen weigering van een 
bevel) of aangezien de gemeenten niet bevoegd waren (bv. COVID-19-overtredingen door minderjarigen of recidivisten). 
Hierdoor is het aandeel administratieve boetes gedaald tot 80%. In 2021 komt dit percentage terug in de buurt van het niveau 
van voor de crisis (88% in 2019). 

3.2

3.2.1

90% van de GAS-dossiers leidt in 2021 tot een boete

› 92% voor S&P-dossiers

› 65% van de andere dossiers

Voor deze andere dossiers voorziet
de GAS-wet in de mogelijkheid van
alternatieve sancties in plaats van een
boete.

GAS-bemiddeling

De GAS-bemiddeling, waarvoor één bemiddelaar per politiezone in het BHG bestaat, is een van de alternatieve sancties waarin 
de wet voorziet. 

818 zaken voor bemiddeling 
overgemaakt, d.w.z. nauwelijks 5% 
van de zaken exclusief S&P
De inbreuken die het vaakst worden vermeld in de zaken die aan 
bemiddeling worden onderworpen, komen gedeeltelijk overeen met 
degene die algemeen het vaakst voorkomen (zie boven). Het privatieve 
gebruik van de openbare ruimte is echter overgerepresenteerd. Deze 
zaken betreffen evenwel enkel de politiezones van Ukkel, Watermaal-
Bosvoorde en Oudergem.

PRIVATIEF GEBRUIK VAN DE OPENBARE 
RUIMTE (29%)

NIET-NALEVING VAN BEVELEN/GEBREK 
AAN RESPECT (18%)

SLUIKSTORTEN EN ANDERE OVER-
TREDINGEN OP HET VLAK VAN AFVAL (15%)

1
2
3

Top 3 van de  
soorten inbreuken  
in bemiddelingszaken

BOETE

ANDERE AFSLUITENDE BESLISSING  

Bron: 18 gemeenten 

FIG. 37, Afronding van GAS-dossiers (2021) 
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Buiten S&P

92%

65%

8%

35%
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Minder dan de helft van de voorgestelde bemiddelingen vindt 
werkelijk plaats (aanvaarding door de dader en het slachtoffer)

FIG. 38, GAS-dossiers doorverwezen voor bemiddeling (2021)

AANVAARDING 

WEIGERING DADER

WEIGERING SLACHTOFFER

GEEN REACTIE DADER

GEEN REACTIE SLACHTOFFER

IN BEHANDELING/ANDERS

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

45%

5%4%

43%

0%

4%

FIG. 39, Soorten overeenkomsten voor de dossiers die 
via GAS-bemiddeling worden behandeld in het BHG 
(waarvoor het soort overeenkomst bekend is) (2021)

Bron: POD Maatschappelijke Integratie – gegevens van de GAS-bemiddelaars
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Top 3  
van de gemeenten 
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gebruikmaken van de 
GAS-bemiddeling 
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(76 ZAKEN - EEN STERKE DALING VOOR 
DEZE GEMEENTE, DIE 235 ZAKEN NAAR 
BEMIDDELING STUURDE IN 2020)

Voornamelijk bewustwording van de norm 
(44% van de dossiers, een stijging t.o.v. de 27% in 2020)

Verschillen tussen 
politiezones

Er zijn echter belangrijke verschillen tussen 
de politiezones: de zones Zuid en Noord, die 
weinig gebruikmaken van de bemiddeling, 
geven de voorkeur aan respectievelijk 
inconformiteitsstelling of herstelprestatie 
(Zuid) en reflectiewerk of schriftelijke 
verontschuldigingen (Noord). Ook in de 
zone Montgomery hebben schriftelijke 
verontschuldigingen de overhand.

44%
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13%
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6%

6%
3%

1%
1% 1%
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Minderjarigen - voor wie het 
bemiddelingsvoorstel verplicht 
is - zijn betrokken bij 14% van de 
bemiddelingszaken

Verschillen tussen politiezones

Ook hier zijn er aanzienlijke verschillen tussen 
de zones: de zone Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, 
Oudergem, die het meest gebruikmaakt van 
bemiddeling, meldt slechts één betrokken 
minderjarige, terwijl in zone West 36% van 
de bemiddelingszaken betrekking heeft op 
minderjarigen. Voor zone Zuid zijn het zelfs 4 op 
de 10 gevallen, waar GAS-bemiddeling in absolute 
cijfers zeldzaam is. 

Slachtoffer geïdentificeerd als 
"overheid" of politie in 8 op de 
10 gevallen

Het type slachtoffer dat het vaakst voorkomt in de dossiers die 
voor bemiddeling worden doorgestuurd, zijn de overheid (in 
60% van de gevallen de gemeente, die het algemeen belang 
vertegenwoordigt - 72% in 2020) en de politie (21% van de 
gevallen - 13% in 2020). 

FIG. 40, GAS-dossiers doorverwezen voor 
bemiddeling volgens het type geïdentificeerd 
slachtoffer (2021)

OVERHEID

RECHTSPERSOON

NATUURLIJKE PERSOON

POLITIE

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

3.2.2

Verschillen tussen politiezones

Bemiddeling wordt relatief weinig gebruikt in 
dossiers waar het slachtoffer een 'natuurlijk 
persoon’ (gemiddeld 9% van de dossiers die naar 
bemiddeling worden doorverwezen voor het BHG, 
maar 26% voor de zone Montgomery en 23% voor 
de zone West) of een 'rechtspersoon’ is (10% in 
2021 tegenover slechts 4% in 2020). 

60%

10%

9%

21%

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 van 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, enz.): hun activiteiten zullen in de toekomst ook 
worden bestudeerd door het Observatorium van safe.brussels.
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Conclusies

De daadwerkelijk gepleegde criminaliteit in kaart brengen, is 
geen sinecure: enkel de geregistreerde criminaliteit volstaat 
niet. Om de door de burgers aangereikte informatie over de 
veiligheid in het Gewest in 2020 aan te vullen, heeft safe.
brussels in 2021 de bedrijven bevraagd die actief in het BHG 
zijn: het resultaat is over het algemeen positief, aangezien 
2/3 (zeer) tevreden is over de veiligheid in zijn buurt. Er zijn 
echter verschillen tussen het noordwesten van het Gewest 
- waar de beoordeling van de veiligheid minder goed is - en
het zuidoosten. De horecasector is het minst tevreden over
de veiligheid en de administratieve en financiële sectoren het
meest.

De door de politie geregistreerde criminaliteit geeft een deel 
weer van de gepleegde misdrijven, namelijk die welke aan de 
politie zijn gemeld of die proactief door de politie zijn opge-
spoord. In 2021 daalt deze (-11% t.o.v. 2020) als gevolg van een 
sterke daling van de inbreuken op de gezondheidsmaatregelen 
("volksgezondheid": -56% t.o.v. 2020), die het jaar daarvoor 
op het hoogtepunt van de pandemie bijzonder talrijk waren. 
De andere feiten, die in 2020 sterk waren gedaald omwille 
van de beperkingen op activiteiten en verplaatsingen die de 
mogelijkheden om bepaalde misdrijven te plegen hebben 
verminderd, stabiliseren of nemen zelfs licht toe, afhankelijk 
van het thema. De thematische aanpak die na dit hoofdstuk 
volgt, zal nauwkeurige informatie over de verschillende 
fenomenen verstrekken. Opmerkelijk is verder het 
toenemende gebruik van Police-on-web (vernegenvoudigd 
sinds 2015). Hieruit blijkt het belang van moderne en snelle 
online aangiftemogelijkheden voor burgers, aangezien zij hier 
steeds meer gebruik van maken, naarmate de mogelijkheden 
worden uitgebreid. 

De COVID-19 pandemie had eveneens een impact op de 
cijfers van de pv’s/GAS-vaststellingen: het aantal dossiers 
was in 2020 gedaald door een vermindering van het aantal 
pv's/vaststellingen in verband met stilstaan en parkeren. Dit 
valt opnieuw te verklaren door de opgelegde beperkingen, 
onder meer op het vlak van verplaatsingen. In 2021 nemen de 
dossiers inzake "stilstaan en parkeren" terug toe (+22%), wat 
leidt tot een algemene toename (+6%) van het totaal aantal 
GAS-dossiers, waar zij 92% van uitmaken. Dit terwijl de andere 
dossiers, die in 2020 door de integratie van de inbreuken op 
de gezondheidsmaatregelen gedurende een deel van het jaar 
bijzonder talrijk waren, sterk dalen (-59%). In 2021 bestaan 
de andere dossiers hoofdzakelijk uit overtredingen van de 
regels met betrekking tot openbare netheid of gemengde 
overtredingen. 

Wat betreft het gevolg dat aan de geregistreerde feiten is 
gegeven op het gerechtelijke niveau, vertraagt de toename 
van de instroom bij het Correctioneel Parket van Brussel - 
sterk in 2020 - (+1% ten opzichte van 2020 voor alle zaken), 
door een daling van de zaken in verband met inbreuken op 
de gezondheidsmaatregelen (-8% voor volksgezondheid). 
Bij het Jeugdparket is de daling veel sterker bij de zaken die 
verband houden met volksgezondheid (-41% t.o.v. 2020). Dit 
leidt tot een algemene daling van het aantal zaken met als 
misdrijf omschreven feiten (-13% t.o.v. 2020). De zaken met 
betrekking tot minderjarigen in gevaar, die in 2020 moeilijk 
te detecteren waren door de lockdowns, beperkingen en 
ingevoerde isolaties, nemen weer toe (+20%) en maken het 
merendeel van de jeugdbeschermingszaken uit (6 op de 10 
zaken). 

Voor alle tenlasteleggingen samen wordt 8% van de door 
het Correctioneel Parket van Brussel behandelde zaken 
vervolgd, wordt 2/3 zonder gevolg geklasseerd en wordt 12% 
onderworpen aan een alternatieve maatregel (administratieve 
sanctie, transactie, bemiddeling, enz.). 

De gepresenteerde cijfers illustreren duidelijk de filter van 
de strafrechtelijke trechter. De politie registreert immers 
drie keer meer beschadigingen van eigendommen (63.478 
geregistreerde incidenten) dan persoonsdelicten (20.960 
incidenten). Voor beschadigingen van eigendommen worden 
echter vaak vereenvoudigde pv's opgesteld (bv. eenvoudige 
diefstallen zonder geïdentificeerde verdachte) - die niet door 
het Parket worden behandeld. Het aantal vervolgingen varieert 
ook naargelang het thema: over het algemeen is dit hoger 
voor misdrijven tegen personen (inclusief seksueel geweld) 
dan voor beschadigingen van eigendommen. Zo zijn er op 
het niveau van de correctionele rechtbank van eerste aanleg 
meer misdrijven tegen personen (1.808) geregistreerd in de 
dossiers die in 2021 zijn binnengekomen, dan beschadigingen 
van eigendommen (1.593). 

Voor de inbreuken die administratief worden vervolgd, in 
termen van gemeentelijke administratieve sancties, wordt 
een boete opgelegd in 92% van de zaken aangaande stilstaan 
en parkeren en in 65% van de andere zaken. Voor de andere 
zaken kan naast een boete een alternatieve sanctie (bv. 
GAS-bemiddeling), worden uitgesproken, maar dit blijft 
uitzonderlijk. Amper 5% van de GAS-zaken, buiten stilstaan en 
parkeren, werd in 2021 doorverwezen naar bemiddeling. 

Om dieper op de analyse in te gaan, wordt in het derde deel 
van dit verslag een aanpak gepresenteerd gebaseerd op de 
negen thema's van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
2021-2024. 
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III. Thematische
aanpak
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Inleiding 

Na het bespreken van de belangrijkste elementen van de 
Brusselse context en de voornaamste tendensen in de 
politiële, justitiële en administratieve statistieken van 2021, 
wordt in het derde deel van dit verslag verder ingegaan op de 
negen thema's van het GVPP. 

Voor elk thema worden de kerncijfers van 2021 gepresenteerd, 
over de geregistreerde criminaliteit (politiële en administratieve 
statistieken) tot de opvolging ervan (gerechtelijke en 
administratieve statistieken). De gegevens van de Gewestelijke 
Veiligheidsenquête 2021 vullen deze thematische overzichten 
aan en brengen het veiligheidsgevoel en het slachtofferschap 
van bedrijven die actief zijn in het BHG in kaart. Afhankelijk 
van het thema worden ook andere bronnen (bv. vzw’s) 
geraadpleegd om een transversaal beeld van de betrokken 
veiligheidsthematieken te schetsen. 

Wat de politiestatistieken betreft, heeft het Observatorium 
voor elk thema een reeks misdrijven geselecteerd, die in de 
respectievelijke thematische hoofdstukken nader worden 
toegelicht. Deze selectie van misdrijven, die hierboven 
reeds gepresenteerd werd (Deel II. Algemeen beeld, 
2.1.3), vertegenwoordigt 87,5% van het totaal van 152.131 
geregistreerde feiten in 2021. 

Voor de gerechtelijke statistieken heeft het Observatorium een 
selectie gemaakt van de tenlasteleggingen in de nomenclatuur 
die het Openbaar Ministerie (https://www.om-mp.be/stat/) voor 
elk thema hanteert. De alfanumerieke codes in de figuren van 
het Parket (correctioneel en jeugdrechtelijk) verwijzen naar 
deze nomenclatuur. De cijfers van de correctionele rechtbank 
van eerste aanleg, verstrekt door de analisten van het College 
van hoven en rechtbanken, worden vervolgens voor specifieke 
thema’s gepresenteerd indien deze beschikbaar zijn. 

Ter afsluiting van elk thematisch hoofdstuk worden de 
conclusies gepresenteerd samen met enkele denkpistes voor 
de toekomst.  
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Thematiek 1 Fysieke en psychische 
menselijke integriteit
Dit thema betreft alle vormen van geweld waarmee mensen kunnen worden 
geconfronteerd: verbaal, psychologisch, fysiek en seksueel geweld, met inbegrip 
van belaging en discriminatie. Deze feiten kunnen plaatsvinden in de openbare, 
private of virtuele ruimte. Zoals benadrukt in het Globaal Veiligheids- en 
Preventieplan 2021-2024, vormen de openbare ruimte, gendergerelateerd geweld, 
discriminatie en minderjarige slachtoffers aandachtspunten, die hier bijgevolg in 
het bijzonder aan bod zullen komen. 
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THEMATIEK 1: FYSIEKE EN PSYCHISCHE MENSELIJKE INTEGRITEIT

In het kort

› Fysiek/verbaal geweld tegen werknemers treft
1 op de 4 bedrijven

› Sterke stijging van seksueel geweld sinds 2015,
in zowel de politiële als gerechtelijke statistieken

› Toename van intrafamiliaal geweld na lagere cijfers
op het hoogtepunt van de pandemie, met vooral
vrouwelijke slachtoffers - maar weinig strafrechtelijke
vervolgingen

› Toename van het geweld in de openbare ruimte
gepaard gaande met een frequenter gebruik van
deze ruimte in vergelijking met 2020

› Kwetsbaarheid van minderjarigen, die in de
politiestatistieken 1/3 van de slachtoffers van
seksueel geweld uitmaken

› Opkomst van "onlineproblematieken":
cyberpesten en verspreiding van intieme 
foto’s/wraakporno

› Discriminatie is weinig zichtbaar in de
politiestatistieken, maar is wel degelijk aanwezig:
voornamelijk gebaseerd op etniciteit/ ‘vermeend
ras’. Er is echter een sterke toename van de
dossiers in verband met seksisme
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen
In 2021 peilde de Gewestelijke Veiligheidsenquête naar de gewaarwording en de ervaringen van bedrijven op gebied van (het 
gevoel van) veiligheid. Wat misdrijven tegen personen betreft, blijkt het volgende: 

Fysiek/verbaal geweld 
gepleegd door derden trof 
werknemers in 1 op de 4 
bedrijven in de afgelopen 
12 maanden, intimidatie in 
1 op de 10

In de noordwestelijke 
gemeenten (34-36%) 
van het BHG kregen 
meer bedrijven te maken 
met misdrijven tegen 
personen dan in de 
zuidoostelijke (20-26%)

De sectoren handel en 
dienstverlening aan 
personen - waar veel 
intermenselijk contact 
plaatsvindt - worden het 
meest geconfronteerd:  
1/3 van deze bedrijven is in de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer 
geworden van misdrijven tegen 
personen

1

FIG. 41, Prevalentie van slachtofferschap van bedrijven voor 
misdrijven tegen personen in de 12 maanden voorafgaand aan 
de enquête 

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Aanvallen op personen- totaal  
(fysiek/verbaal geweld en/of intimidatie  

door externe derden/stalking)

Intimidatie door externe derden/stalking

Fysiek/verbaal geweld

FIG. 42, Prevalentie van slachtofferschap van bedrijven voor 
misdrijven tegen personen in de 12 maanden voorafgaand aan 
de enquête per cluster 

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)
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FIG. 43, Prevalentie van slachtofferschap van bedrijven voor 
misdrijven tegen personen in de 12 maanden voorafgaand 
aan de enquête per sector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)
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Politiële criminaliteitsstatistieken 2.1

2.1.1

2 Geregistreerde criminaliteit

In de politiestatistieken zijn misdrijven tegen personen de tweede meest vertegenwoordigde categorie in 2021 na 
eigendomsdelicten- nadat ze in 2020 werden ingehaald door de inbreuken tegen de maatregelen in verband met de COVID-19 
pandemie ("volksgezondheid"). Er is gekozen voor een drieledige structuur om de presentatie van de sterk uiteenlopende 
fenomenen die onder dit thema vallen te vergemakkelijken. Eerst wordt een algemeen beeld gegeven van de soorten delicten 
die onder het thema vallen, vervolgens een deel over geweld in de openbare ruimte en ten slotte een deel over geweld met 
betrekking tot de gezinssfeer en jongeren, overeenkomstig de aandachtspunten van het GVPP 2021-2024. 

Globaal beeld

De categorie opzettelijke slagen 
en verwondingen werd het 
meest geregistreerd en stijgt 
t.o.v. 2020 (+11%) maar blijft
onder het niveau van 2015 (-2%)

Door de politie geregistreerd 
seksueel geweld hervat de 
stijgende trend waargenomen 
sinds 2015, na een daling in 
2020

FIG. 44, Door de politie geregistreerde strafbare feiten in verband met de fysieke en psychische menselijke integriteit 
(2015-2021)

 Bron: FPF/DGR/DRI/BIPOL ** waarvan 160 pogingen en 19 voltooid 
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2.1.2

FIG. 45, Crimineel fenomeen ‘geweld in de publieke ruimte' in het BHG (2015-2021)

De sterke toenames sinds 2015 op het vlak van seksueel geweld (+29% voor verkrachtingen, +45% voor aanrandingen van de 
eerbaarheid) en voyeurisme (van 8 naar 143 incidenten) kunnen in verband worden gebracht met het groeiende bewustzijn van 
het publiek voor dit soort feiten en voor het belang van het melden ervan, onder meer in de nasleep van de #MeToo-beweging. 
De stijging van het aantal slachtoffers dat in 2021 bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van Brussel werd ontvangen (608 
slachtoffers, +27% t.o.v. 2020) [1], weerspiegelt dezelfde tendens. Desondanks onderschatten de politiecijfers voor seksueel geweld 
het probleem nog sterk: in 2021 had amper ¼ van de slachtoffers die in contact kwamen met SOS Viol een klacht ingediend [2].

Feiten van voyeurisme bestaan voornamelijk uit de "Verspreiding van opnames van naaktheid of intimiteit" (98 op de 143 feiten in 
2021). De omvang die deze problematiek alsook die van “wraakporno" heeft aangenomen, heeft geleid tot de aanneming van de 
wet van 4 mei 2020 ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames (BS 18 mei 
2020) [A]. 

Seksueel geweld en voyeurisme: betere rapportering van de feiten 

Geweld in de openbare ruimte
De openbare ruimte verwijst zowel naar de fysieke ruimte (straten, pleinen, parken, enz.) als naar de virtuele ruimte, die er 
een verlenging van is en waar dezelfde soorten feiten kunnen voorkomen: belaging, verbaal geweld, maar ook meer "recente" 
problemen zoals de verspreiding van naaktbeelden (zie ‘voyeurisme’ hierboven). Daarom worden deze twee dimensies hier 
behandeld. 

‘Fysieke’ openbare ruimte
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Dagelijks worden 
16 feiten van fysiek 
geweld in de openbare 
ruimte geregistreerd 
door de politie in het BHG

Twee derde van het fysieke geweld in de openbare ruimte vindt plaats op 
de openbare weg (68%). Op het openbaar vervoer vindt 11% van het fysieke 
geweld en 24% van het seksuele geweld plaats. 

Op langere termijn nemen alle geanalyseerde criminele fenomenen af, 
behalve seksueel geweld, dat vaker bij de politie wordt gemeld dan in 2015 
(zie hierboven). Dit evenwel zonder terug te keren naar het niveau van 2019, 
voor de zeer sterke daling in 2020. 

Fysiek geweld op wijkniveau

FIG. 46, Fysiek geweld in de openbare ruimte lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse 
wijken  (42% van het totaal aantal feiten) (2021)

Bron: CSD Brussel 
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De stijging van het aantal door de 
politie geregistreerde feiten van 
fysiek geweld in de openbare ruimte 
in 2021 t.o.v. 2020 (+8%) is vooral 
zichtbaar in bepaalde centrumwijken, 
zoals: Koninklijke Wijk (6 feiten in 
2020, 35 in 2021), Martelaren (+67%), 
Zavel (+63%), Grote Markt (+47%) en 
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64
25
5

Aantal feiten  
per wijk

BRABANTWIJK

HIST. MOLENBEEK

MAROLLEN

HALLEPOORT

KUREGEM BARA

DANSAERT



91

‘Digitale’ openbare ruimte

FIG. 47, Crimineel fenomeen "Cyberbelaging" in het BHG (2015-2021)

Cyberbelaging

Bron: FPF/DGR/DRI/BIPOL 
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De politie registreert in het BHG dagelijks 3 feiten van cyberbelaging

Belaging: fysieke vs. digitale ruimte

Belaging komt zowel in de fysieke ruimte als online voor. Er wordt vaak gewezen op de continuïteit tussen pesterijen in de 
openbare ruimte (bv. op de speelplaats) en in de digitale ruimte, hoewel er ook verschillen zijn [3]. Volgens verschillende studies 
zouden meer dan 6 op de 10 jongeren in België al het slachtoffer zijn geweest van minstens één vorm van pesten via het internet 
of gsm [4]. In de politiële statistieken worden, naast de 3.944 geregistreerde feiten van psychisch geweld in de openbare ruimte, 
1.105 feiten als cyberbelaging beschouwd in 2021. Net als in de fysieke openbare ruimte neemt dit aantal toe ten opzichte van 
2020, maar er tekent zich geen duidelijke trend af sinds 2015. 
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2.1.3 Gezin en jeugd

FIG. 48, Crimineel fenomeen “Intrafamiliaal geweld" in het BHG (2015-2021)
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Intrafamiliaal geweld - IFG 

Intrafamiliaal geweld kreeg bijzondere aandacht tijdens de lockdowns gedurende de Covid-19 pandemie in 2020 en er werden 
systematische procedures ingevoerd op het niveau van de politie  [B][C]. De aard van intrafamiliaal geweld verschilt (fysiek, 
seksueel, psychisch en economisch), alsook de band tussen het slachtoffer en de dader (tussen partners, ten aanzien van 
nakomelingen, ten aanzien van andere familieleden)  [B][D]. Hoewel talrijk, zijn feiten van IFG niet oververtegenwoordigd in het 
BHG - met uitzondering van fysiek geweld tegen nakomelingen.

Intrafamiliaal geweld stijgt in de politiestatistieken, 
na lagere cijfers in 2020 door de Covid-19 pandemie
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IFG en de Covid-19 pandemie

Het jaar 2020, gekenmerkt door twee strikte lockdowns tijdens de periode van de COVID-19-pandemie, kende een aanzienlijke 
daling van het aantal bij de politie gemelde feiten van IFG. Deze daling wijst eerder op de moeilijke toegang tot de politie 
voor geïsoleerde slachtoffers dan op een werkelijke daling van het aantal feiten (zie de Focus van het Observatorium [5][6]). De 
politiecijfers stijgen opnieuw in 2021.

Terwijl in 2020 en in het bijzonder tijdens de strenge lockdowns - door de spanningen binnen huishoudens - uitgebreid beroep 
gedaan werd op gespecialiseerde diensten, zien we in 2021 opnieuw een lager aantal verzoeken. Het Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et Familiales (CPVCF) registreert voor het jaar 2021 een 10% lager gemiddeld aantal oproepen per maand 
en een halvering van het aantal opvangverzoeken ten opzichte van 2020 [7].

In 2021 werden 
2.355 feiten van 
fysiek geweld tussen 
partners door de 
politie geregistreerd,  
d.w.z. 6 tot 7 per dag 

Het overwicht van fysiek geweld op het vlak van IFG in de politiestatistieken kan in 
verband worden gebracht met het feit dat, wanneer een slachtoffer een zichtbaar 
spoor van fysiek geweld vertoont, de politieagent tijdens een interventie automatisch 
een pv opstelt. Dit is niet noodzakelijk het geval voor psychisch of seksueel geweld, 
omdat er in deze gevallen niet noodzakelijk zichtbare sporen zijn. Om deze feiten 
aan te geven, moet het slachtoffer zich dus proactief tot de politiediensten wenden. 
Dit is een moeilijke stap in het geval van seksueel geweld (zie hierboven), en in het 
bijzonder binnen een echtelijk kader: zowel slachtoffers als politieagenten weten 
namelijk niet steeds dat verkrachting begaan door een echtgenoot wel degelijk een 
strafbaar feit is [8]. 

Voornamelijk vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders

Hoewel de politiestatistieken momenteel geen informatie verschaffen over het geslacht van de slachtoffers, blijkt uit andere 
bronnen dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn van zowel intrafamiliaal als seksueel geweld:

› Sinds de opening van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in 2017 in Brussel hebben zich daar 1.942 vrouwen (88%),
241 mannen (11%) en 13 transpersonen (1%) gemeld [1];

› 97% van de slachtoffers van geweld die sinds november 2019 telefonisch contact hebben opgenomen met het Centre de
Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF), zijn vrouwen [7];

› 88% van de slachtoffers die in 2021 contact opnamen met de telefonische permanentie van SOS Viol zijn vrouwen [2],
enzovoort.

Gendergerelateerd geweld kan in de meest extreme gevallen tot vrouwenmoord leiden. Volgens een telling van online 
persartikelen waren er in 2021 in België 22 slachtoffers van vrouwenmoord, gedefinieerd als "moord op vrouwen omdat ze 
vrouw zijn" [9].

Wat betreft de verdachten die zijn geïdentificeerd voor de feiten van IFG opgenomen in de politiestatistieken, zijn de mannen in 
de meerderheid. Van het totale aantal feiten met minstens één geïdentificeerde verdachte was in 93% van de feiten van fysiek 
geweld tussen partners de verdachte mannelijk (17% van de verdachten was vrouwelijk).
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Geweld tegen minderjarigen

Minderjarigen blijken een bijzonder kwetsbare categorie slachtoffers te zijn. Dit is het geval in de gezinssfeer, zoals wordt 
geïllustreerd door de stijging van het aantal door de politie geregistreerde feiten van IFG tegen een nakomeling (+19% fysiek 
geweld t.o.v. 2015, +18% seksueel geweld, +41% psychisch geweld). Minderjarigen zijn ook slachtoffer van geweld tegen een 
van hun ouders, ook al komt dit niet tot uiting in de officiële cijfers. Ten slotte zijn zij ook kwetsbaar in de samenleving meer 
algemeen, zoals blijkt uit het hoog aantal misdrijven geregistreerd door de politie waarbij minderjarigen betrokken zijn. 

FIG. 49, Strafrechtelijke inbreuken betreffende minderjarigen geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)

Meer dan een derde van de feiten van seksueel geweld die door de 
politie werden geregistreerd, betreft minderjarigen

Bepaalde inbreuken, die kwantitatief talrijk zijn, kunnen ook wijzen op conflicten, of zelfs op echtelijk geweld (zie hieronder). Pv's 
voor het niet-afgeven van kinderen in geval van co-ouderschap, die sinds 2015 sterk  gestegen zijn (+37%), of pv’s voor ouderlijke 
ontvoeringen van minderjarigen die dan weer gedaald zijn (-15% t.o.v. 2015), zijn bijvoorbeeld sterk oververtegenwoordigd in het 
BHG met 39% van de in heel België geregistreerde feiten van dit type. 

Bron: FPF/DGR/DRI/BIPOL 

Minderjarigen en seksueel geweld

Minderjarigen zijn oververtegenwoordigd onder de slachtoffers van seksueel geweld. In 23% van de verkrachtingen en 39% van 
de aanrandingen van de eerbaarheid - al dan niet binnen het gezin - die in 2021 door de politie in het BHG zijn geregistreerd, 
is een minderjarige het slachtoffer. Deze cijfers stijgen bovendien, zowel t.o.v. 2015 (+4% verkrachtingen van minderjarigen) als 
t.o.v. 2020 (+16%). Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van Brussel telt 27% minderjarigen onder de slachtoffers die zich 
er sinds 2017 hebben gemeld. Voor alle Belgische ZSG's wordt een stijging van het aandeel minderjarige slachtoffers vastgesteld. 
Dit wordt in verband gebracht met het feit dat de restricties gepaard gaande met de gezondheidscrisis de interacties van 
kinderen minder sterk hebben beperkt dan die van (jong)volwassenen  [1]. Er zij op gewezen dat bij minderjarige slachtoffers 
van seksueel geweld het aandeel mannelijke slachtoffers iets hoger ligt dan bij de meerderjarigen (13% vs 11%) - cijfers die 
betrekking hebben op alle ZSG's in België.
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FIG. 50, Meldingen en dossiers ontvangen door Unia voor het BHG* (2017-2021)

FIG. 51, Feiten van “discriminatie” (politienomenclatuur) 
geregistreerd door de politie in het BHG per criterium van 
discriminatie (2021)

FIG. 52, Dossiers geopend door Unia per 
discriminatiecriterium in het BHG (2021)

*Vergelijkbare gegevens zijn niet beschikbaar voor 2015 en 2016.
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2.2

Er zijn drie antidiscriminatiewetten in België: de antiracismewet [E], de antidiscriminatiewet [F] en de genderwet [G]. Deze wetten 
definiëren beschermde criteria op basis waarvan discriminatie verboden en strafbaar is. 

Unia is de bevoegde overheidsdienst voor de volgende criteria: afkomst, zogenaamd ras, geloof of levensbeschouwing, 
nationale of etnische afstamming, nationaliteit, fysieke of genetische eigenschap, huidskleur, politieke overtuiging, syndicale 
overtuiging, leeftijd, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, sociale afkomst, burgerlijke staat, geboorte en handicap. Het 
IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) is bevoegd voor gendergerelateerde discriminatie. De cijfers van 
deze instellingen vormen een aanvulling op die van de politie op het gebied van discriminatie. Het betreffen zowel feiten die 
binnen de strafrechtelijke als de civiele sfeer vallen.

1.531 meldingen ontvangen door Unia 
voor het BHG in 2021 (+14% t.o.v. 2020) 
en 440 dossiers geopend (+6%)

Discriminatie geregistreerd door de politie (zie 
hierboven) daalde op korte termijn (-4% t.o.v. 
2020), maar stijgt sinds 2015 (+18%). 
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Bron: UNIA [10]

FIG. 53, “Discriminatie op grond van geslacht (seksisme)” geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)
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Sterke toename van feiten van “discriminatie op grond van geslacht” 
(politienomenclatuur) geregistreerd door de politie: 
verdubbeling tussen 2020 en 2021 (van 34 naar 68 incidenten) en is het meest over-
vertegenwoordigd (44% van de op Belgisch niveau geregistreerde feiten betreft het BHG) 

Ook voor België als geheel (geen cijfers beschikbaar op het niveau van het BHG) wordt het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (IGVM) geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal ontvangen meldingen van discriminatie: 
+120% t.o.v. 2015 en +16% t.o.v. 2020. In 2021 hebben deze meldingen vooral betrekking op het criterium "geslacht" (65%),
gevolgd door het thema "transgender" (13%) en kwesties inzake "zwangerschap/bevalling/moederschap" (12%). Volgens het
IGVM wordt de stijging deels verklaard door “de toenemende aandacht voor gendergelijkheid de laatste jarende. Er is een
groeiende sensibilisering in de maatschappij wat betreft seksuele intimidatie, seksistische opmerkingen en de niet-consensuele 
verspreiding van intieme beelden (of de zogenaamde ‘wraakporno’). Bovendien is er in de media en op sociale netwerken
meer aandacht voor gendergelijkheid. Beide tendensen spelen ongetwijfeld een rol in de toename van het aantal personen dat
discriminatie meldt waarvan ze het slachtoffer of getuige zijn” [11].

Discriminatie op het domein van werkgelegenheid en huisvesting

1/3 van de dossiers van Unia in het BHG en 1/3 van de meldingen bij het IGVM hebben betrekking op discriminatie op het 
domein van werkgelegenheid. Verder ontving Actiris in 2021 265 meldingen die leidden tot het openen van 174 dossiers wegens 
discriminatie bij aanwerving in het BHG [12]. De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van haar kant heeft 4 dossiers inzake 
discriminatie bij aanwerving geopend (3 overgemaakt door Unia en 1 naar aanleiding van eigen bevindingen) [13]. 

Discriminatie bij huisvesting komt ook voor in het BHG: in 2021 opende Brussel Huisvesting 92 dossiers naar aanleiding van 
klachten en meldingen omtrent discriminerende feiten in het kader van het zoeken naar een woning (waarvan 80 ingediend via de 
website  https://www.alouermais.brussels/) [14]. Het criterium vermogen is het sterkst vertegenwoordigde beschermingscriterium 
(bijna 1 op de 2 dossiers), op de voet gevolgd door het criterium etnische of nationale afstamming, huidskleur, afkomst, zogenaamd 
ras, dat in meer dan een derde van de dossiers voorkomt (deze criteria kunnen in bepaalde gevallen worden gecombineerd). Van 
de 92 dossiers werden er 60 zonder gevolg geklasseerd bij gebrek aan ernstige aanduidingen van discriminatie, bij gebrek aan 
informatie over de mogelijke daders van de vermeende discriminerende feiten of omdat de persoon die de klacht had ingediend 
of de melding had gedaan, geen gevolg gaf aan de verzoeken om aanvullende informatie. In 2021 hebben 20 dossiers tot een 
beslissing geleid: 13 administratieve boetes en 7 beslissingen om geen sancties op te leggen.

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)

68
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Correctioneel parket – Instroom

Gerechtelijk gevolg

Globaal beeld 

Aanzienlijke toename van gevallen van seksueel geweld 
(+68% voor verkrachting en +71% voor aanranding van de eerbaarheid),   

discriminatie (+44%) en belaging (+35%) sinds 2015

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

FIG. 54, Instroom bij het Correctioneel Parket van Brussel betreffende misdrijven tegen personen (2015-2021)

2.3

2.3.1

8.585

3.359

2.546

909

709

278

170

134

24

100

50

100

50

100

50

100
50

100
50

100

50

100

50

100
50

100

0

7

2

100

0

Deze voortdurende stijging sinds 2015 is het gevolg van de betere aangifte van deze feiten aan de politie (zie hierboven - 2.1.1). 
Op korte termijn is er voor alle tenlasteleggingen - behalve moord - een stijging ten opzichte van de lage cijfers voor 2020 (zie 
gezondheidscontext).   

Houd er rekening mee dat de hier gepresenteerde cijfers voor "opzettelijke slagen en verwondingen" evenals voor "moord" en 
“doodslag", kunnen verschillen van die op de website van het Openbaar Ministerie vanwege de selectie van tenlasteleggingscodes 
door het Observatorium (zie de conversietabel van de nomenclatuur van tenlastleggingscodes beschikbaar op de site 
https://www.om-mp.be/stat/).
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FIG. 56, Instroom bij het Correctioneel Parket van Brussel- zaken betreffende gezin en jeugd (2015-2021)
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Gezin en jeugd

Net als in de politiestatistieken hebben veel van de zaken die bij het Parket zijn ingediend betrekking op intrafamiliaal geweld 
of een minderjarig slachtoffer. "Intrafamiliaal geweld" vormt een "contextcode" op het niveau van het Parket, die naast de 
hoofdtenlasteleggingscode van de zaak wordt geregistreerd - deze kan dus niet worden toegevoegd aan de tenlasteleggingen 
die in de andere figuren (supra en infra) worden gepresenteerd. 

Sterke stijging van het aantal zaken in de context van intrafamiliaal 
geweld dat bij het Correctioneel Parket van Brussel is ingediend   
(+21% t.o.v. 2015 en +19% t.o.v. 2021)

De zaken waarvoor het Parket een contextcode "IFG" registreerde, betreffen in de helft van de gevallen (50%) opzettelijke slagen 
en verwondingen. Dit betekent dat 43% van de bij het Parket aangebrachte zaken omtrent slagen en verwondingen betrekking 
heeft op de intrafamiliale sfeer. De andere meest vertegenwoordigde tenlasteleggingen in IFG-context zijn: belaging (16%), 
bedreigingen (13%), familiaal geschil (9%), verkrachtingen (2% van de zaken in IFG-context, namelijk 37 gevallen in 2021). 

Er zij op gewezen dat bijna alle gevallen van familiale geschillen die bij het parket binnenkomen, worden beschouwd als een "IFG-
context" (673/695). Dit stemt niet overeen met het onderscheid dat door professionelen, die in dit domein gespecialiseerd zijn, 
wordt gemaakt tussen een eenvoudig conflict/banaal geschil en een situatie van echtelijk geweld waarbij de ene echtgenoot in 
een fundamenteel ongelijke relatie de macht over de andere neemt [15]. 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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FIG. 55. Instroom bij het Correctioneel Parket van Brussel- zaken met contextcode IFG (2015-2021)
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Net als op het niveau van de politie registreerde het Parket een groot aantal inkomende zaken omtrent het niet-naleven van het 
omgangsrecht, maar minder dan in 2020 (-12%), toen de gezondheidscontext een versterkende rol speelde bij de moeilijkheden 
in verband met co-ouderschap, zoals gespecialiseerde diensten getuigden [5].

Tot slot is incest een van de feiten die het minst vaak aan de autoriteiten worden gemeld, maar het is niettemin een realiteit: 19% 
van het seksueel geweld dat in 2021 aan SOS Viol werd gemeld, betreft incest (144 feiten op Belgische niveau) [2].

2.3.2

2.3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jeugdparket – Instroom

De zaken met betrekking tot een "als misdrijf omschreven feit" (MOF) ingediend bij het Jeugdparket betreffen dezelfde soorten 
tenlastelegging, met in de top 3: opzettelijke slagen en verwondingen (910 zaken) en daarmee een lichte stijging t.o.v. 2015 (+2%) 
in tegenstelling tot de evolutie die bij het Correctioneel Parket is waargenomen; bedreigingen (ook hier een daling: -25% sinds 
2015); en belaging. Belaging stijgt sterk (+63% sinds 2015), net zoals verkrachting (+49%) en aanranding van de eerbaarheid 
(+87%), die hierop in de lijst van meest vertegenwoordigde MOF’s volgen, zoals op het correctionele niveau. In vergelijking met 
2020 stijgen alle soorten MOF, behalve bedreigingen (-3%). Het BHG is ondervertegenwoordigd in MOF-zaken met betrekking 
tot de integriteit van personen, met uitzondering van pogingen tot moord of doodslag (22 van de 146 zaken van dit type in België 
worden ingediend bij het Jeugdparket van Brussel). 

Correctioneel parket – Uitstroom

Wat de uitstroom van het Correctioneel Parket van Brussel betreft, zijn kwantitatief dezelfde soorten tenlastelegging aanwezig 
als bij de instromen. De beslissingen tot afsluiting variëren sterk naargelang de tenlasteleggingen. 

Met uitzondering van moorden en doodslagen worden meer dan 6 op 
de 10 zaken geseponeerd

FIG. 57, Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel betreffende misdrijven tegen personen, per tenlastelegging en 
per beslissing tot afsluiting (2021)
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FIG. 58, Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel van de zaken met een contextcode IFG per type van beslissing 
tot afsluiting (2021)

FIG. 59, Nieuwe en afgesloten dossiers door de Correctionele rechtbank van eerste aanleg van Brussel (NL en FR) in 
verband met misdrijven tegen de integriteit van personen (2021) 

Bron: Statistisch analisten van het College van hoven en rechtbanken
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In 2021 werd 66% van de zaken waarvoor het Parket een contextcode "IFG“ registreerde, geseponeerd- tegenover 67% van alle 
misdrijven. Als we de cijfers in detail bekijken volgens de betrokken tenlasteleggingen, blijkt dat het volgende werd geseponeerd:   

› 57% van de verkrachtingen in IFG-context;
› 61% van de slagen en verwondingen in IFG-context;
› 66% van de gevallen van belaging of bedreiging in IFG-context;
› 3 van de 5 moordpogingen in IFG-context.

Correctionele rechtbank van eerste aanleg2.3.4

Het aandeel (pogingen tot) moord 
en doodslag neemt toe naarmate 
men vordert in de strafrechtelijke 
keten, aangezien deze feiten vaker 
worden vervolgd 
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Terwijl (pogingen tot) moord en doodslag minder dan 
1% uitmaken van de misdrijven tegen de integriteit 
van personen in de statistieken van politie en het 
Correctioneel Parket, bedraagt hun aandeel 8,8% in 
de nieuwe en 8,5% in de afgesloten dossiers van de 
Correctionele rechtbank van eerste aanleg. Niettemin 
vormen opzettelijke slagen en verwondingen nog steeds 
de overgrote meerderheid van de dossiers. 
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Conclusies en denkpistes
Op het gebied van misdrijven tegen personen worden bepaalde 
feiten, in het bijzonder discriminatie en seksueel geweld of 
seksuele intimidatie, ondergerapporteerd bij de politie, zoals 
blijkt uit slachtofferschapsenquêtes [16]. Desondanks laten de 
geregistreerde criminaliteitscijfers (zowel van de politie als 
van justitie) een aanzienlijke en bijna continue toename van 
feiten van seksueel geweld zien sinds 2015 (behalve in 2020 
op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie). Vervolgingen 
blijven echter zeldzaam (12% van de verkrachtingszaken en 
6% van de zaken betreffende aanranding van de eerbaarheid 
afgesloten door het Correctioneel Parket in 2021). Wat 
discriminatie betreft, is de meest opvallende ontwikkeling in 
het BHG discriminatie op grond van geslacht, die sinds 2020 in 
de statistieken is verdubbeld en sterk oververtegenwoordigd 
is (44% van deze discriminatiegevallen wordt in het BHG 
geregistreerd). De trend is dezelfde bij de meldingen die het 
IGVM op Belgisch niveau heeft ontvangen: +120% t.o.v. 2015. 
De bewustwording, zowel op individueel als collectief niveau, 
van de problematische aard van bepaalde gedragingen - in de 
nasleep van de #MeToo-beweging - heeft een rol gespeeld in 
deze evoluties waargenomen in de cijfers. In dit verband: 

› blijft het essentieel slachtoffers van seksueel of seksistisch
geweld bewust te maken van het belang van het melden
ervan, zodat zij kunnen worden opgevangen en opgevolgd
en zodat de daders kunnen worden opgespoord en
vervolgd. Er moet aandacht worden besteed aan seksueel
geweld binnen het gezin (echtelijke verkrachting of incest),
dat in de officiële cijfers nog steeds weinig voorkomt;

› dient ervoor worden gezorgd dat er passend wordt
gereageerd op slachtoffers die feiten aangeven, zowel wat
betreft de opvang door de politie (bv. door de oprichting
van speciale cellen in bepaalde politiezones, zoals de EVA-
cellen - Emergency Victim Assistance) als wat betreft
de gerechtelijke opvolging. In een recent onderzoek van
Comité P wordt erkend dat intrafamiliaal geweld "te vaak”
wordt "gebagatelliseerd, geminimaliseerd en, in het ergste
geval, gerechtvaardigd" en worden hieromtrent concrete
aanbevelingen voor de politie gedaan  [7]. Evenzo moet bij
de behandeling van het civiele luik van scheidingszaken
in een IFG-situatie rekening worden gehouden met de
beslissingen genomen op strafrechtelijk niveau (bv. het
verbod voor de ex-partner om een slachtoffer te benaderen
is moeilijk verenigbaar met de verplichting om de kinderen
naar de ex-partner brengen).

Vrouwen zijn de belangrijkste slachtoffers van seksueel geweld 
zoals intrafamiliaal geweld, waarvan de cijfers opnieuw stijgen 
in de politiestatistieken van 2021 en in de instromende zaken 
bij het Correctioneel Parket van Brussel (+21% aan zaken met 
een IFG-contextcode t.o.v. 2015). 

› Er moet aandacht worden besteed aan de vervolging van
deze zaken: 2/3 van de in 2021 bij het Correctioneel Parket
uitgaande zaken die beschouwd werden een "IFG-context“
te hebben, werden geseponeerd. Hoewel de omzendbrief
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld
bepaalt dat “de reacties van de gerechtelijke en politiële
autoriteiten in situaties van geweld tussen partners blijk
moeten geven van het belang dat zij hechten aan dit
verschijnsel, dat sociaal en menselijk onaanvaardbaar
is, en van hun vastberadenheid om de verschillende
verschijningsvormen ervan te bestrijden” [B].

› Gezien de genderdimensie van deze kwesties is het ook
belangrijk dat de op alle niveaus beschikbare gegevens
worden uitgesplitst naar het geslacht van zowel slachtoffers
als daders.

Minderjarigen vormen eveneens een bijzonder kwetsbare 
groep en zijn dit nog meer sinds het begin van de Covid-19 
pandemie. In 2021 heeft meer dan een derde van de feiten 
van seksueel geweld geregistreerd door de politie betrekking 
op een minderjarig slachtoffer. 

› Er moet meer aandacht besteed worden aan het opsporen
van signalen van verwaarlozing, mishandeling en geweld,
door de bewustmaking van een breed scala aan actoren die 
met deze doelgroep in contact komen, zodat vroegtijdig en
preventief, of indien nodig, via het gerechtelijke systeem
kan worden ingegrepen. 

De pandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat er moet worden 
gewerkt aan de toegankelijkheid van de diensten, zowel 
politie- als hulpdiensten, voor de slachtoffers. 

› Het succes van Police-on-web (het aantal meldingen is
vermenigvuldigd met 9 sinds 2015 door de sterke stijging in 
de afgelopen twee jaar) toont het belang van het aanbieden 
van moderne, snelle en online meldingsmogelijkheden aan
burgers;

› Veel mensen die zich in een precaire of kwetsbare situatie
bevinden (zie Deel I, Contextuele elementen), hebben
vooral in geval van misdrijven tegen personen, nood aan
adequate menselijke opvang. Initiatieven van het ZSG-type, 
met een geïntegreerd aanbod (politiediensten, medische en 
psychologische zorg) en gericht op het slachtoffer, moeten
worden verruimd of zelfs worden uitgebreid tot andere
soorten problematieken.

Ten slotte vormt de Brusselse openbare ruimte een belangrijke 
uitdaging in de gewestelijke stedelijke context, naast het feit dat 
het een ruimte is waarin veel gewelddaden worden gepleegd. 

› De toe-eigening, het gebruik en het delen van die ruimte
zijn sleutelelementen. Het is dus belangrijk om vanaf het
ontwerp van openbare ruimten rekening te houden met
aspecten die verband houden met de objectieve veiligheid
en het veiligheidsgevoel van mensen die er gebruik van
maken.
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[g] Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (BS 9 juni 2007).
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Thematiek 2 Polarisering en 
radicalisering
Na de aanslagen in Brussel van 2016 blijven de fenomenen van polarisering, 
radicalisering en extremisme binnen de samenleving actueel en zorgen ze 
voor nieuwe uitdagingen. De crisissen die we doormaken (socio-economisch, 
gezondheid, migratie, enz.) en de daaruit voortvloeiende protestbewegingen 
zijn een vruchtbare voedingsbodem voor polarisering, met een groot risico op 
instrumentalisering door allerhande gewelddadige extremistische groeperingen [1]. 
Bovenop het gewelddadig extremisme moet het in kaart brengen van 
polarisatieverschijnselen - de verscherping van tegenstellingen tussen individuen 
of groepen in de samenleving die kan leiden tot spanningen tussen deze individuen 
of groepen en tot veiligheidsrisico's [2] - in onze samenleving worden verbeterd. Dit 
om meer inzicht te krijgen in de dynamieken en factoren van radicalisering alsook 
in de veiligheidsrisico’s gelinkt aan de ideeën die de wereld worden ingestuurd door 
protestgroepen die pleiten voor of hun toevlucht nemen tot geweld [1]. Polarisering 
leidt uiteraard niet systematisch tot radicalisering, maar kan wel een gunstige 
voedingsbodem vormen voor de ontwikkeling ervan  [3] en kan problemen op het 
vlak van openbare orde veroorzaken.
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In het kort

› Daling van 80% van feiten geregistreerd door de
politie in verband met het fenomeen "terrorisme,
extremisme en radicalisme" in het BHG tussen
2015 en 2021

› Bijna de helft van de in 2021 in België
geregistreerde feiten van geweld tegen
gezagsdragers vond plaats in het BHG

› 2/3 van de entiteiten van de Gemeenschappelijke
Gegevensbank (GGB) is ingeschreven in een van de
dichtstbevolkte gemeenten van het gewest (Sint-
Jans-Molenbeek, Stad Brussel, Schaarbeek en
Anderlecht)

› Relatieve toename van veiligheidsdossiers (OCAD)
waarbij minderjarigen betrokken zijn in 2021

Enkele definities

GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENSBANK: een instrument gecreëerd in 2016 waarmee alle diensten die 
betrokken zijn bij de bestrijding van terrorisme en extremisme, inclusief het proces van radicalisering, in realtime 
niet-geclassificeerde informatie kunnen delen over personen en organisaties die prioritair moeten worden 
gevolgd in het kader van deze problematiek.
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We presenteren enerzijds politiestatistieken in verband met terrorisme en extremisme en anderzijds analyseren we de statistieken 
in verband met polarisatie, met bijzondere aandacht voor misdrijven in verband met de polarisatie tussen burgers en overheid. 
Dit is een aandachtspunt voor het Gewest, zoals vermeld in het GVPP 2021-2024 [1]. Bovendien zijn de relaties tussen burgers 
en ordediensten het onderwerp van een resolutie van het Brussels Parlement van december 2020 [4]. Politiegeweld en geweld 
tegen de politie of andere beroepen van algemeen belang, komen vaak in de actualiteit, vooral omdat deze feiten sinds 2020 
zijn toegenomen in de context van de gezondheidscrisis.

Politiële criminaliteitsstatistieken1.1

1.1.1

1 Geregistreerde criminaliteit 

FIG. 60, Inbreuken gelinkt aan radicalisme/terrorisme in het BHG geregistreerd door de politie (2015-2021) 

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Overzicht per inbreuk – terrorisme
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Bedreigingen met een aanslag, hoog in 2020, daalden in 2021 met 
54% en er werden geen feiten van verspreiding van boodschappen 
die tot terrorisme aanzetten geregistreerd
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De politiestatistieken kunnen ook per “fenomeen" worden 
gepresenteerd. In dit geval worden de cijfers opgenomen 
in het fenomeen "terrorisme, extremisme en radicalisme“ 
(politienomenclatuur). Dit fenomeen verwijst naar een geheel 
van feiten die enerzijds verband houden met het proces van 
radicalisering, wat begint met het zich distantiëren van de 
nabije omgeving, de samenleving en het politieke systeem. 

Anderzijds houden deze feiten verband met gewelddadig 
extremisme, een tweede fase in het evolutieproces 
naar geweld, waarbij geweld en onderdrukking worden 
gerechtvaardigd om de eigen ideologie op te leggen. De 
terrorismefeiten verwijzen ten slotte naar gewelddaden 
die worden begaan om de bevolking en de samenleving als 
geheel te terroriseren [5]. 
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1.1.2

FIG. 62, Inbreuken in verband met polarisatie tussen burger en autoriteiten in het BHG geregistreerd door de politie 
(2015-2021)
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FIG. 61, Inbreuken gelinkt aan het fenomeen “terrorisme/extremisme/radicalisme” in het BHG geregistreerd door de 
politie (2015-2021) 

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

2015-2021
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ten opzichte van 2015)

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Feiten geregistreerd door de politie gelinkt aan het fenomeen 
"terrorisme, extremisme en radicalisme" dalen aanzienlijk in het BHG 
(-80% tussen 2015 en 2021)
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Merk op dat de feiten van "terrorisme, extremisme en radicalisme" en de financiering ervan in verband kunnen worden gebracht 
met de georganiseerde criminaliteit (zie T8).

Overzicht per inbreuk – polarisatie 

Bijna de helft van de in 2021 in België geregistreerde feiten van 
geweld tegen overheidspersonen vond plaats in het BHG (46%)

Het aantal gewelddaden tegen overheidspersonen is sinds 
2015 blijven stijgen (+117%) en kent een duidelijk zichtbare 
stijging tegenover 2020. Dit omwille van de gezondheidscrisis, 
toen politieagenten pv’s moesten opstellen voor gedrag dat 

in strijd was met de gezondheidsmaatregelen en moesten 
ingrijpen bij manifestaties die aanvankelijk vreedzaam maar 
ongeoorloofd waren, maar die later ontaardden (zoals Boum 
1 en 2 [6]). 
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De gezondheidscrisis als vector van polarisatie

Het klimaat van onzekerheid en angst verbonden aan de gezond-
heidscontext heeft geleid tot een polarisatie van ideeën over het 
beheer van de COVID-19 pandemie

In mei 2020 waarschuwde het Orgaan voor de Coördinatie en 
de Analyse van de Dreiging (OCAD) dat: "de coronaviruscrisis 
een voedingsbodem voor extremisme was”  [7]. De gezond-
heidscontext heeft immers een klimaat van onzekerheid 
en angst gecreëerd dat geleid heeft tot een polarisatie van 
de ideeën en zelfs een radicalisering van een deel van de 
publieke opinie over het beheer van de COVID-19 pandemie. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manifestatie van 21 november 
2021, waaraan bijna 35.000 demonstranten deelnamen, 
een aantal dat tot nu toe nooit eerder is bereikt bij dit 
soort bijeenkomsten  [6]. In 2021 werden in België meerdere 
manifestaties en acties georganiseerd om te protesteren tegen 
de gezondheidsmaatregelen. Hoewel deze evenementen in 
het begin vooral werden bijgewoond door deelnemers zonder 
gewelddadige bedoelingen, waren er ook sympathisanten van 
rechts- en linksextremisme aanwezig die zich het discours 
van ‘antivaxers’, tegenstanders van maskers of coronasceptici 
toe-eigenden om hun ideeën uit te dragen  [8][9]. Volgens 
OCAD hebben organisaties van diverse strekkingen samen 
deelgenomen aan deze protesten tegen het coronavirusbeleid 
en vormden zij een geheel van verschillende stromingen die de 
"tegenbeweging" wordt genoemd. Deze organisaties mogen 
"niet ondubbelzinnig als extremistisch worden benoemd, noch 

wat hun doelstellingen, noch wat hun methoden betreft” [10], 
ook al zijn bepaalde van hen geleidelijk geradicaliseerd en 
vormden ze het onderwerp van een dreigingsmelding door 
het OCAD  [11]. Sociale netwerken en applicaties hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van desinformatie, 
fake news en complottheorieën, leidend tot een klimaat van 
onrust en polarisatie. Zij waren ook het middel bij uitstek om 
bedreigingen en haatboodschappen te uiten tegen politieke 
figuren en virologen, ook al kwam dit niet tot uiting in de 
politiecijfers (waar het aantal geregistreerde incidenten van 
bedreigingen met aanslagen en verspreiding van berichten 
die aanzetten tot terrorisme is gedaald ten opzichte van 
2020) (zie hierboven). Verder constateert het OCAD een 
relatieve toename van veiligheidszaken waarbij minderjarigen 
betrokken zijn in 2021 ten opzichte van het aantal behandelde 
hoofdzaken, dat de laatste jaren afneemt. Hoewel zij meestal 
betrokken zijn bij jihadistisch extremisme en terrorisme, 
zijn er ook enkele adolescenten gesignaleerd bij rechts-
extremistische groeperingen, een bevinding die volgens 
het OCAD verband kan houden met de sterke beperkingen 
van hun vrijheid en sociale contacten als gevolg van de 
gezondheidsmaatregelen [11].

THEMATIEK 2: POLARISERING EN RADICALISERING
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Administratieve statistieken: gegevens van 
de Gemeenschappelijke Gegevensbank

1.2

Het OCAD is de operationele beheerder van de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB), die specifiek gewijd is aan "terrorisme 
en extremisme dat tot terrorisme kan leiden". De gegevensbank wordt gevoed door verschillende actoren, onder meer de actoren 
van het systeem van de rechtsbedeling en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De gemeenschappelijke noemer van de 
verschillende entiteiten (individuen) is extremisme en (de intentie tot het gebruik van) geweld [11]. Deze entiteiten moeten een 
sterke band met België hebben, zonder dat zij noodzakelijkerwijs de Belgische nationaliteit moeten hebben [A].

In 2021 schommelde het aantal entiteiten opgenomen in de GGB rond de 700-710. Personen worden ingedeeld in vijf 
categorieën: Foreign Terrorist Fighter (FTF), Homegrown Terrorist Fighter (HTF), Potentieel Gewelddadig Extremist (PGE), 
Terrorismeveroordeelde (TV) en Haatpropagandist (HP).  De toename van het aantal personen dat wordt gecontroleerd op 
rechtsextremisme wordt met name verklaard door de vaststelling van de statussen HP (2018) en PGE (2019).

FIG. 63, Personen geregistreerd in de GGB in het BHG per gemeente in mei 2021

Bron: OCAD/GGB — mei 2021

THEMATIEK 2: POLARISERING EN RADICALISERING

Stijging van het aantal personen opgevolgd voor rechtsextremisme 
(sinds 2018) en daling van het aantal FTF's (sinds 2016)
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In het BHG telt de GGB in mei 2021, 279 entiteiten, waaronder 
214 FTF's. Van de FTF's bevinden zich er 127 vermoedelijk in 
een jihadistisch conflictgebied en dus niet op het Belgische 
grondgebied  [11].  Twee derde van de GGB-entiteiten is 
ingeschreven in enkele van de dichtstbevolkte gemeenten 
van het Gewest: Sint-Jans-Molenbeek (73), Stad Brussel (52), 
Schaarbeek (35) en Anderlecht (30). In verhouding tot hun 

bevolking vallen drie gemeenten op: Sint-Jans-Molenbeek 
(7,4 per 10.000 inwoners), Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node 
(4,3 en 4,1). Deze gemeenten hebben een gelijkaardig profiel: 
een hoge bevolkingsdichtheid, relatief lagere inkomens en 
een relatief hogere werkloosheid dan in de andere Brusselse 
gemeenten.
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Bron: safe.brussels - Vragenlijst ingevuld door 15 Brusselse gemeenten voor de jaren 2016 tot 2020 

Bron: safe.brussels - Vragenlijst ingevuld door 15 Brusselse gemeenten voor de jaren 2016 tot 2020 

Gegevens van de preventiediensten van de Brusselse gemeenten

FIG. 64, Aantal nieuwe dossiers inzake geradicaliseerde personen volgens het 
profiel van de persoon behandeld op gemeentelijk niveau (2016-2020)

FIG. 65, Soorten interventies van de gemeentelijke diensten volgens het profiel 
van de persoon (2016-2020)

GERADICALISEERD 
(ANDERE)

NAASTEN/FAMILIE

PH

HTF

FTF

GERADICALISEERD 
(ANDERE)

NAASTEN/FAMILIE

PH

HTF

FTF

0

10

20

30

Sinds september 2021 vervangt het nieuwe referentiekader in België de strategie TER [12] Plan R van 2015 en versterkt het de 
multidisciplinaire aanpak in de preventie van gewelddadige radicalisering. Deze nieuwe strategie verbindt de verschillende 
overheidsniveaus (federaal, gewestelijk, communautair, provinciaal en gemeentelijk) en combineert de sociaal-preventieve, 
administratieve, politiële en justitiële aanpak met een focus op sociale re-integratie. De opbouw van het plan geeft de gemeenten 
een belangrijke taak inzake begeleiding van de betrokkenen voor het preventieve luik. De hieronder gepresenteerde gegevens 
over dit onderwerp werden in 2021 bij vijftien Brusselse gemeenten via een vragenlijst verzameld.

48 personen werden in 2020 gevolgd/begeleid, verspreid over 
8 gemeenten, tegenover 23 personen in 5 gemeenten in 2016

Het aantal nieuwe zaken betreffende 
Foreign Terrorist Fighter (FTF), verwerkt 
op gemeentelijk niveau, piekt in 2018 
en neemt daarna af, terwijl verzoeken 
om bijstand vanwege naasten of 
familieleden vooral tussen 2018 en 2020 
zijn ingediend. Deze twee categorieën 
weerspiegelen gedeeltelijk de lokale 
behoeften na het einde van de territoriale 
verankering van de Islamitische Staat, 
voor zover het met name om verzoeken 
in verband met terugkeer gaat.

De types van interventies omvatten 
het zoeken naar werk of huisvesting 
en psychologische of onderwijs-
ondersteuning. 

Foreign Terrorist Fighters (FTF) en 
Homegrown Terrorist Fighters (HTF) 
zijn significant meer geïnteresseerd in 
het vinden van werk en huisvesting, 
terwijl naasten en familie, en '(andere) 
geradicaliseerden' significant vaker 
beroep doen op psychologische onder-
steuning. Haatpropagandisten (HP), die 
het minst talrijk zijn, hebben slechts één 
verzoek om onderwijsondersteuning 
(waarvan het aantal interventies over 
het algemeen geringer zijn aangezien ze 
per definitie wordt beperkt tot een jonger 
publiek).
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Gerechtelijk gevolg1.3

1.3.1

FIG. 66, Instroom van zaken betreffende terrorisme en aanslagen op de staatsveiligheid bij het Correctioneel Parket van 
Brussel (2015-2021)

Correctioneel parket – Instroom

THEMATIEK 2: POLARISERING EN RADICALISERING

Het aantal zaken in verband met terrorisme daalt aanzienlijk  
(-82% t.o.v. 2015), ook al blijven deze zaken sterk oververtegenwoordigd 
in het BHG (met 1/5 van de instromende zaken van alle Belgische parketten)

In 2021 stroomden 12 terrorismezaken binnen bij het 
Brusselse correctionele parket ten opzichte van 67 zaken in 
2015 en ten opzichte van de piek van 165 zaken in 2016 in het 

kader van de aanslagen. Hierbij komen nog twee zaken die 
zijn geregistreerd in de context van 'terrorisme' (maar met een 
andere hoofdtenlasteleggingscode).

Meer dan een derde van de gevallen van geweld tegen 
overheidspersonen binnengekomen bij de Belgische correctionele 
parketten was in het BHG en meer dan een vijfde van feiten van 
daden van willekeur gepleegd door de overheid

Net als in de politiestatistieken stijgt het aantal zaken 
ingestroomd bij het Brussels parket in 2021 aanzienlijk, in 
de context van de gezondheidscrisis en de spanningen die 

dit veroorzaakte, met uitzondering van de zaken betreffende 
weerspannigheid tegenover de overheid, die licht dalen.

FIG. 67, Instroom bij het Correctioneel Parket van Brussel (2021) van zaken in verband met de polarisatie tussen burgers 
en de overheid (2015-2021)
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1.3.2

1.3.3

Jeugdparket – Instroom

4 inkomende terrorismezaken werden geregistreerd bij het 
Jeudparket van Brussel in 2021 (13 zaken in 2015)

 Naast de inkomende terrorismezaken werden twee zaken van 
aanslag op de staatsveiligheid geregistreerd. Hoewel gering 
in aantal, zijn deze zaken oververtegenwoordigd in het BHG 
(27% van de terrorismefeiten en 100% van de feiten inzake 
aanslag op de staatsveiligheid die bij alle Belgische parketten 
zijn binnengekomen).

Wat betreft feiten begaan tegen het openbaar gezag is 

er weliswaar een daling van het aantal zaken van rebellie 
tegen of smaad aan personen met een openbaar statuut 
(respectievelijk -12% en -15% t.o.v. 2020), maar blijft het aantal 
feiten van slagen toenemen (+11% t.o.v. 2020 en +400% 
t.o.v. 2015). De zaken van smaad of slagen aan autoriteiten 
vertegenwoordigen iets meer dan 40% van de zaken van 
dit type die bij alle Belgische jeugdparketten aanhangig zijn 
gemaakt.

Correctioneel parket – Uitstroom

Bijna een kwart van de terrorismezaken (7 zaken) werd gerechtelijk 
vervolgd

FIG. 68, Uitstroom van zaken betreffende terrorisme en aanslagen op de staatsveiligheid bij het Correctioneel Parket van 
Brussel, per afsluitingsbeslissing (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Intensief gebruik van alternatieve maatregelen voor gevallen 
van geweld tegen personen met een openbaar statuut (> 20% van de
afsluitende beslissingen)

FIG. 69, Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel van zaken van geweld tussen burgers en overheidspersonen 
per afsluitingsbeslissing (2021)
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THEMATIEK 2: POLARISERING EN RADICALISERING

Conclusies en denkpistes

Fenomenen die verband houden met polarisering, het 
proces van radicalisering, extremisme en terrorisme hebben 
in verschillende opzichten een impact op de samenleving 
(sociale cohesie, onveiligheidsgevoel, enz.). De cijfers van 
politie en justitie over dit soort feiten zijn gevoelig gedaald 
sinds de piek bereikt in 2016, na de aanslagen in Brussel en 
Zaventem. 

De soorten extremisme die worden opgevolgd, zijn momenteel 
meer gediversifieerd (jihadisme, rechts- en linksextremisme, 
milieuactivisme, ‘antivax’, complottheorieën/fake news, 
enz.).[11] Het proces van radicalisering en polarisering zijn 
complexe en fluctuerende fenomenen. De opsporing, de 
follow-up en de aanpak van de individuen moeten worden 
verhelderd door de uitwisseling van informatie en goede 
praktijken.

› Het is van essentieel belang om het preventiewerk in
coördinatie met de veiligheidsactoren in het kader van de
strategie TER voort te zetten en de actoren op het terrein
op te leiden en hun ervaring te verruimen door wederzijdse
uitwisselingen.

› Lokale verankering en straathoekwerk zijn essentieel om zo
dicht mogelijk bij de mensen en hun behoeften te staan.

› Het is van belang een regelmatig en multidisciplinair
overleg in stand te houden tussen de verschillende
betrokken actoren door gebruik te maken van de bestaande 
platformen. De Lokale Taskforces en de Lokale Integrale
Veiligheidscellen op het vlak van radicalisering zijn centrale
platformen van de strategie TER. Daarnaast is het belangrijk 
dat safe.brussels het gewestelijke platform radicalisering-

polarisatie tweemaandelijks blijft organiseren, opdat 
de deskundigen en terreinactoren informatie en goede 
praktijken zouden blijven uitwisselen.

› Rekening houden met de virtuele ruimte en de
verschijnselen van onlinepolarisatie en -radicalisering
vereist verdere innovatie in de interventiemodaliteiten,
zowel aan de preventieve als aan de repressieve kant.

Bovendien is het handhaven van vertrouwens- en 
respectvolle relaties tussen burgers en autoriteiten een 
uitdaging. 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), zie hierboven, als 
uit de aandacht die de media en de samenleving aan deze 
kwestie besteden.

› Deze kwesties vereisen meer aandacht op gewestelijk
niveau en op alle machtsniveaus. De verschillende plannen
en strategieën moeten worden samengebracht om deze
spanningen te verminderen. Het bestuderen en verzamelen 
van lokale en zonale gegevens moeten het mogelijk maken
om over dit onderwerp te waken. Safe.brussels neemt deel
aan die denkoefeningen en ontwikkelt een werkprogramma
in dit verband, met onder meer een permanente analyse
over het geweld tegen beroepen van algemeen belang en
de oprichting van een werkgroep Burgers-Politie die zich
met dit thema bezighoudt.
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Thematiek 3 Drugs en 
verslavingen
Problematisch drug- en alcoholgebruik is zowel een uitdaging het vlak van 
volksgezondheid als op vlak van veiligheid. Drugbezit en –handel zijn delicten die 
frequent worden gerapporteerd in het Gewest. Hierbij komen, in mindere mate, 
misdrijven voor zoals de productie en in- en uitvoer van illegale drugs. De cijfers 
over drugsmisdrijven zijn echter sterk afhankelijk van het proactief optreden van 
de politie en moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
Ze wijzen desalniettemin op een reëel probleem in het BHG, dat ook vastgesteld 
wordt door actoren op het terrein die betrokken zijn in preventie en het verminderen 
van risico’s van druggebruik. Dit feit weerspiegelt zich in de registratie van andere 
misdrijven, zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs (zie T6) of drughandel 
(zie ook T8).
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In het kort

› Daling in feiten van drugbezit
geregistreerd door de politie ten
aanzien van 2020 (-16%)

› Lichte oververtegenwoordiging van feiten van
drughandel geregistreerd in het BHG ten aanzien 
van België (18%)

› Concentratie van feiten van drugshandel in de
‘arme sikkel’

› Top drie van druggerelateerde misdrijven het
vaakst vastgesteld door de politie
›  Drugbezit
›  Openbaar dronkenschap
›  Drughandel

› Toename in het gebruik van (crack)
cocaïne
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

FIG. 70, Aantal bedrijven dat vaak of altijd wordt geconfronteerd 
met problemen in verband met drugs of alcohol in de afgelopen 12 
maanden

FIG. 71, Aantal bedrijven dat vaak of altijd wordt geconfronteerd 
met problemen in verband met drugs of alcohol in de afgelopen 12 
maanden, per cluster

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels) 

FIG. 72, Aantal bedrijven dat vaak of altijd wordt geconfronteerd 
met problemen in verband met drugs of alcohol in de afgelopen 12 
maanden, per sector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)
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THEMATIEK 3: DRUGS EN VERSLAVINGEN

2.1

2

BHG 22%

BHG 22%

Drughandel en -gebruik, evenals openbare dronkenschap en alcoholconsumptie op straat, kunnen het onveiligheidsgevoel 
beïnvloeden. Met de Veiligheidsenquête van 2021 werd nagegaan in welke mate bedrijven aan deze vormen van overlast 
blootgesteld werden tijdens hun activiteiten.  

22% van de bedrijven 
zegt vaak of altijd 
geconfronteerd te worden 
met problemen in verband 
met drugs en alcohol
› 13% met drughandel/ -gebruik

› 15% met openbare dronkenschap/
alcoholconsumptie op straat

Met verschillen 

… op vlak van ligging
33% van de bedrijven in de 
stad Brussel versus 7% van 
de residentiële gemeenten 
van het zuidoosten

… tussen  
… activiteitensectoren: 

34% van de horeca vs. 15% binnen 
de administratieve en financiële 
sector

De horeca wordt het vaakst geconfronteerd, 
waar problemen in verband met alcoholgebruik 
en openbare dronkenschap sterk aanwezig zijn. 
Met 32% van de betrokken bedrijven vinden we 
vervolgens de industrie- en transportsector 
terug. Zij worden hoofdzakelijk getroffen door 
de handel in en het gebruik van verdovende 
middelen, meer dan door problemen van 
alcoholgebruik en dronkenschap.
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Bezit

Openbare dronkenschap

Handel

Andere

Gebruik

Fabricatie

In- en uitvoer

Hormonen en doping

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

Politiële criminaliteitsstatistieken2.1

Geregistreerde criminaliteit 2
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Het aantal door de politie geregistreerde drugsdelicten is hoofdzakelijk afhankelijk van het proactief optreden van de politie. De 
geregistreerde feiten weerspiegelen dus niet zozeer de realiteit, maar eerder de prioriteiten en de activiteit van de politie. Met 
ongeveer 11.180 druggerelateerde pv's in 2021 is dit fenomeen echter sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken.

Gemiddeld 31 pv's per dag voor drug- en alcoholgerelateerde feiten

FIG. 73, Inbreuken op het vlak van drugs en alcohol geregistreerd door de politie (2015-2021)

Drugbezit is in 2021 nog steeds de meest geregistreerde inbreuk 
(6.491), maar daalt ten aanzien van 2020 (-16%)

Tussen 2015 en 2020 was er een voortdurende stijging van het aantal pv's voor drughandel en -bezit. Deze trend zet zich 
niet verder door in 2021. 

100

100

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)2021

Variatie

2015-2021

Variatie

2020-2021

BHG/BE 

2021

+10% -16% 16%

+6% +7% 14%

+37% -1% 18%

+195% +4% 38%

-34% -5% 11%

-32% -30% 6%

-81% -74% 4%

-10% -7% 9%
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Het aantal feiten van in- en uitvoer van drugs is relatief laag in het 
BHG (72) ten aanzien van de rest van België en neemt met -74% sterk 
af ten opzichte van 2020

Feiten van openbare 
dronkenschap nemen 
licht toe ten opzichte 
van 2020 (+7%)

Dit is mogelijks het gevolg van het opheffen van de gezondheidsmaatregelen 
die in het kader van de COVID-19 pandemie waren genomen (bv. heropening 
van horeca). In 2020 daalde het aantal inbreuken van openbare dronkenschap 
nog met 13% ten aanzien van 2019.

9 op de 10 inbreuken inzake bezit en 
gebruik en 6 op 10 inzake verkoop 
van verdovende middelen betreffen 
cannabis in 2020.

64,3%

21,2%

0,3%

5,5%

8,7%

HANDEL BEZIT & GEBRUIK

91,6%3,5%
0,1%

1,4%

3,3%

Bron: CSD Brussel

CANNABIS

COCAÏNE

LSD

OPIATEN

ANDERE

FIG. 74, Soorten substanties betrokken bij de drugsdelicten die door de politie 
zijn geregistreerd (2020)
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Geografische spreiding van geregistreerde drugsfeiten

De geografische verdeling van druggerelateerde inbreuken moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, 
aangezien minder dan de helft van het totaal aantal inbreuken te lokaliseren is op wijkniveau en omdat de registratie van de 
feiten afhankelijk is van het proactief optreden van de politie.

Bezit/gebruik 

In de meeste wijken van het BHG 
werd de inbreuk van drugbezit in 2021 
vastgesteld. De meeste feiten werden 
geregistreerd in de wijken Woeste (Jette), 
Historisch Molenbeek en de Brabantwijk. 

Handel

Concentratie van 
feiten van drughandel 
in de ‘arme sikkel’ 

Op wijkniveau werden de meeste 
feiten geregistreerd in de Brabantwijk 
(Noordstation), twee wijken in Sint-
Jans-Molenbeek, namelijk Historisch 
Molenbeek en Weststation, Noordwijk en 
Moortebeek - Peterbos. 

Kansarme buurten zijn over het algemeen 
kwetsbaarder voor zichtbare drughandel 
dan welgestelde buurten [1][2].

FIG. 75, Feiten van drugbezit en –gebruik geregistreerd door de politie 
lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse wijken (35,4% van het totaal 
aantal feiten) (2021)

 

FIG. 76, Feiten van drughandel geregistreerd door de politie lokaliseerbaar 
op het niveau van de Brusselse wijken (42,6% van het totaal aantal 
feiten) (2021)
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Administratieve statistieken: GAS – lachgas2.2

In 2021 verscheen het gebruik van lachgas verschillende keren in de media naar aanleiding van het terugvinden van lege 
ampullen of flessen (bv. op lockdownfeestjes). Cijfers uit 2019 tonen aan dat 30,4% van de mensen uit Brussel die drugs 
gebruiken ooit lachgas heeft gebruikt in zijn of haar leven. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik nadien is gestegen omwille van 
de COVID-19 pandemie en de media-aandacht, al lijkt het nog steeds hoofdzakelijk om incidenteel en experimenteel gebruik te 
gaan [3].

Artikel 43.11 van de APR, met 
betrekking tot het bezit of gebruik 
van gevaarlijke stoffen zoals 
lachgas, werd in 2021 zeer frequent 
vermeld in de dossiers die worden 
behandeld door gemeentelijke 
sanctionerende ambtenaren. Het 
kwam in 421 dossiers voor, die 
bijna allemaal het gevolg waren van 
een pv opgesteld door de politie. 
Hoewel de helft van de feiten (53%) 
betrekking heeft op het grondgebied 
van de Stad Brussel (met name 
Laken en rond de Heizel), blijven de 
andere gemeenten niet gespaard 
van de problematiek, met name in 
het noordwesten van het Gewest. 
Zoals reeds hierboven vermeld, is 
het aantal feiten echter afhankelijk 
van het proactief optreden van de 
politie. 

9 van de 10 overtreders zijn mannen

6 op 10 betrokkenen zijn 
jonger dan 25 jaar

De jongste is 16 en de oudste 62. Minderjarigen 
kunnen afhankelijk van de gemeente vanaf 14 of 
16 jaar een GAS-boete opgelegd krijgen. De cijfers 
betekenen dus niet dat minderjarigen jonger dan 
deze leeftijden geen lachgas gebruiken.

Juni heeft de hoogste aantallen (met 14% van de dossiers), 
maar de feiten zijn redelijk gelijk verdeeld over de verschillende 
maanden van het jaar. 

De dossiers leidden in 84% van de gevallen tot een boete. De 
overige dossiers werden zonder gevolg afgesloten of waren het 
onderwerp van een eenvoudige waarschuwing.

FIG. 77, GAS dossiers – lachgas per wijk volgens het adres van de feiten (2021)

Grenzen van de gemeenten

Wijken

Gegevens niet beschikbaar per 
wijk (Elsene, Koekelberg en 
Watermaal-Bosvoorde)

FIG. 78, GAS dossiers– lachgas, volgens de 
leeftijdscategorie van de overtreder (2021)

FIG. 79, GAS dossiers – lachgas volgens de maand van de feiten 
(2021)
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Gerechtelijk gevolg2.3

2.3.1

2.3.2

FIG. 80, Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van drugs (2015-2021)

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Correctioneel parket – Instroom

De verkoop van drugs werd in 2021  
het vaakst bij het correctionele parket 
van Brussel aanhangig gemaakt  
(1.592 zaken) en is met 51% gestegen 
ten aanzien van 2015

Bijna de helft minder 
zaken van drugbezit  
dan in 2020 (-47%)
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personen

60D - Bezit van verdovende middelen/
psychotrope stoffen zonder machtiging

60A - Invoer, uitvoer van verdovende middelen/
psychotrope stoffen zonder machtiging

60M - Doping

60H - Teelt van verdovende middelen

60J - Onwettige aanmaak van verdovende 
middelen/psychotrope stoffen

Variatie

2015-2021

Variatie

2020-2021

BHG/BE 

2021

+51% -9% 19%

-52% -47% 6%

-64% -27% 8%

+272% -17% 21%

-9% +5% 6%

-74% +800% 5%

In overeenstemming met de politiestatistieken merken we voor het illegaal bezit van drugs een daling op in het aantal dossiers 
ten aanzien van 2020. Deze daling is scherper op het niveau van het parket dan dat op van de politie. Voor het bezit van cannabis 
in kleine hoeveelheden (< 3 gram) en wanneer het om een eerste overtreding gaat, bestaat de procedure van vereenvoudigde 
pv’s (vpv’s) die niet aan het parket worden overgemaakt. Dit kan erop wijzen dat er in 2021 mogelijks meer vpv’s in het kader van 
drugbezit werden opgesteld die bijgevolg niet door het parket werden behandeld. De inkomende zaken die wel op het niveau 
van het parket werden aanhangig gemaakt betreffen wellicht het bezit van illegale drugs andere dan cannabis, of het bezit van 
cannabis in grotere hoeveelheden dan 3 gram, of recidive voor cannabisbezit.

Jeugdparket – Instroom

Terwijl op het niveau van het correctioneel parket het vaakst zaken van drugverkoop aanhangig worden gemaakt in 2021, zijn dit 
op het niveau van jeugdparket het vaakst zaken betreffende drugbezit (521) (minderjarigen kunnen niet onderworpen worden 
aan een vereenvoudigd PV). Drugverkoop betrof 228 zaken in 2021. Het aantal zaken drugbezit en –verkoop bleef de laatste 
jaren relatief stabiel. 

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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2.3.3 Correctioneel parket – Uitstroom

Vier op vijf zaken van drugsbezit 
wordt geseponeerd, voornamelijk 
omwille opportuniteitsredenen.  
2% wordt effectief vervolgd

1 op 4 zaken van verkoop en 
1 op 5 zaken van in-/uitvoer 
zijn het onderwerp van 
vervolging

FIG. 81, Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van drugs, uitgesplitst naar tenlastelegging en naar 
afsluitende beslissing (2021)
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Druggebruik3.1

Andere gegevens3

De consumptie van illegale drugs is moeilijk meetbaar omwille 
van het illegale karakter. Hierdoor grijpen onderzoekers naar 
verschillende aanvullende onderzoeksmethoden om zicht 
te krijgen op het fenomeen, waaronder zelf-rapportage 
enquêtes. De laatste nationale enquête, waaruit blijkt dat 
cannabis de meest geconsumeerde illegale drug is, dateert 
echter reeds van 2018 [4]. 

TABEL 2, Percentage van de bevolking dat in de 12 maanden 
voorafgaand aan het onderzoek drugs heeft gebruikt (15-
64 jaar)

BHG België 2013-2018 BHG

Cannabis 12,4% 7% +52%

Cocaïne 3% 1,5% +67%

Ecstacy 2,5% 1,2% +56%

FIG. 82, Dagelijks gemiddelde residuen illegale drugs in 
afvalwater voor Brussel (mg/1000p/dag)

Bron: EMCDDA & SCORE (2022)

AMFETAMINE

MDMA 

COCAÏNE 

METAMFETAMINE

Bron: Sciensano, HIS 2018

Naast deze enquêtes wordt afvalwater geanalyseerd op de reststoffen van drugs. Door middel van deze analyses wordt 
objectieve informatie verkregen over illegaal druggebruik voor specifieke locaties. Voor Brussel wordt de data verzameld in 
het waterzuiveringsstation Brussel-Noord dat het grootste deel van het afvalwater van het BHG (3/4) en een aantal perifere 
gemeenten opvangt [5]. 

Het cocaïnegebruik blijft 
toenemen in het BHG

Uit deze gegevens blijkt dat Brussel, van de 78 participerende 
Europese steden, in 2021 op plaats vijf staat wat betreft 
de hoeveelheden aangetroffen cocaïne in het afvalwater 
(Antwerpen op de eerste plaats), en op plaats 20 voor MDMA. 
De Brusselse data tonen aan dat de gevonden hoeveelheden 
cocaïneresiduen continu stijgen sinds 2017, en voor 2021 is er 
een scherpe stijging waar te nemen ten aanzien van het jaar 
voordien. Voor amfetamine en metamfetamine stijgt Brussel 
eveneens boven het gemiddelde uit van alle participerende 
Europese steden (plaats 27 van 69). Hoewel de gevonden 
hoeveelheden metamfetamine beduidend laag liggen, volgen 
zij eveneens duidelijk een stijgend patroon [5].

Afname van het aantal substitutiebehandelingen voor opiaten, wat 
duidt op een afname van het aantal afhankelijke personen
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Volgens de gegevens die TRANSIT vzw van het RIZIV ontving, 
waren er in 2021 1.990 personen die een beroep deden op 
voorschriften voor substitutiebehandelingen voor opiaten. 
Dit is een daling van 5% ten opzichte van 2020 en maakt 
deel uit van een bredere neerwaartse trend (18% daling ten 

opzichte van 2015). Op basis van het aantal patiënten dat een 
substitutiebehandeling krijgt, wordt geschat dat er in het BHG 
tussen de 2.995 en 4.793 personen zijn die afhankelijk van 
opiaten zijn [6]. 
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FIG. 84, Aandeel crackgebruikers 
geregistreerd bij het crisiscentrum 
van TRANSIT vzw

THEMATIEK 3: DRUGS EN VERSLAVINGEN

Laagdrempelige dienstverlening: 
verdeling gebruiksmateriaal

3.2

Problematisch druggebruik gaat vaak hand in hand met andere problemen zoals armoede, dakloosheid en psychiatrische 
problemen. Voor deze mensen in precaire situaties is het bestaan van zogenaamde laagdrempelige voorzieningen van het 
grootste belang. Dankzij laagdrempelige zorg kan iedereen gebruik maken van de diensten die de voorziening aanbiedt, zonder 
dat er gezondheids-, financiële of administratieve eisen worden gesteld.

FIG. 83, Locaties verdeling gebruiksmateriaal 
gecoördineerd door Modus Vivendi vzw (project DAMSI)*

FIG. 85, Aantal pijpjes verdeeld door 
de verdeelpunten van het DAMSI-
netwerk 

Bron: DAMSI² 2021 – Modus Vivendi vzw

Bron: TRANSIT vzw

Bron: Modus Vivendi vzw (2022)

* Dispositif d’Accès au Matériel 
Stérile d’Injection et d’Inhalation

De verdeling van steriel gebruiksmateriaal (bv. injectie- en 
inhalatiemateriaal) vermindert de risico’s van problematisch 
druggebruik (bv. overdraagbare aandoeningen) bij zeer 
kwetsbare personen (bv. daklozen). In 2021 zien we op basis 
van een recent gepubliceerd rapport dat het aantal locaties 
(12) waar gebruiksmateriaal wordt verdeeld in het BHG blijft 
stijgen (10 in 2020), waaronder een mobiele unit [7].

Hieruit blijkt verder dat recente trends op vlak van het 
verdeelde gebruiksmateriaal zich doorzetten in 2021. De 
verdeling van injectienaalden daalt verder (87.000 naalden 
vs. 150.000 in 2018), terwijl de hoeveelheid inhalatiemateriaal 
blijft toenemen, dit omwille van de stijging in de consumptie 
van crack (zie hieronder). Tenslotte, melden de auteurs van 
het rapport dat de organisaties een aanzienlijke toename van 
nieuwe cliënten rapporteren, die toegeschreven wordt aan de 
gevolgen van de COVID-19 crisis [7].

Crackgebruik onder kwetsbare populaties stijgt

Actoren uit het veld die actief zijn op het gebied van 
schadebeperking constateren een toename van 
het gebruik van crackcocaïne onder hun cliënten  [7]

[8][9]. Crackgebruik is bijzonder problematisch 
omdat het kan leiden tot mentale en fysieke 
gezondheidsproblemen die ondersteuning en 
schadebeperking bemoeilijken en gevolgen kunnen 
hebben voor de veiligheid in de openbare ruimte [10]. 
De bereiding van crack in de openbare ruimte (uit 
cocaïne met behulp van ammoniak) levert eveneens 
veiligheidsproblemen op.

Goedkope en gemakkelijk verkrijgbare cocaïne 
is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor een 
toename van het crackgebruik  [9]. De COVID-19 
crisis die de economische achterstand van 
gemarginaliseerde en kwetsbare personen heeft 
vergroot, zou het gebruik van kleine goedkope 
dosissen crack-cocaïne kunnen verklaren  [10]. Ten 
slotte komt het gebruik van crack voor uit de behoefte 
om wakker te blijven wanneer men op straat leeft [7], 
wat bijdraagt aan de expansie van het gebruik.

Verandering in 
het gebruiks-
profiel van 
cliënten van het 
crisiscentrum 
van TRANSIT 
vzw

Toename van 
het verdeelde 
materiaal voor 
het gebruik van 
crack in het BHG
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3.4
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3
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Crackgebruik onder kwetsbare populaties stijgt

Harm reduction: drug checking3.3

3.4

In het Gewest bestaan verschillende harm reduction of 
schadebeperkende initiatieven waaronder de verdeling van steriel 
gebruiksmateriaal (zie hierboven), drug checking en een gebruiksruimte 
(geopend in 2022). Het doel van deze initiatieven is om de risico’s 
verbonden aan de consumptie van illegale drugs te reduceren.

Het aantal harm reduction 
initiatieven blijft toenemen  
in het BHG

De samenstelling van de illegale drugs die in omloop zijn, vormt een 
risico voor de gezondheid van personen die deze drugs gebruiken. Drug 
checking of pill testing is een methode om deze risico’s te reduceren. 
Modus Vivendi, een drughulpverleningsorganisatie in het BHG, biedt 
als enige organisatie in België de mogelijkheid aan om drugs, die 
niet in beslag genomen zijn, te laten testen door particulieren. Deze 
vorm van harm reduction wordt voornamelijk gebruikt in recreatieve 
contexten, maar ook in de context van problematisch gebruik. 

In 2021 werden de meeste tests uitgevoerd op een vaste locatie in 
Brussel (n=198), daarnaast werden tests uitgevoerd door een mobiele 
eenheid (n=23) en op festivals (n=14). De drugs die het meest worden 
laten getest zijn mdma (n=102), gevolgd door cocaïne (n=39) en 
ketamine (n=25) en NPS (n=21) [11].

TABEL 3, Aantal testen per drug door Modus 
Vivendi in 2021

Drug Aantal tests

Mdma 102

Cocaïne 39

Ketamine 25

NPS (Nieuwe psychoactieve 

substanties)
21

LSD 14

Amfetamines/speed 13

Bron: Modus Vivendi (2022)

Gecontamineerde en hooggedoseerde drugs in omloop

Uit de analyses blijkt dat 7% van de drugs gecontamineerd zijn, hiervan zijn amfetamines en cocaïne het vaakst verontreinigd. 
Enkele van de geteste drugs bevatten zeer gevaarlijke contaminaties. De analyses laten zien dat hooggedoseerde pillen in 
omloop zijn, maar ook dat er een toename is van laaggedoseerde pillen en pillen zonder enige werkzame stof [11].

Drughandel en -productie
Illegale drughandel beperkt zich niet tot de grenzen 
van het BHG. Internationale georganiseerde criminele 
netwerken zijn spilfiguren in drughandel en -productie 
die moeilijk te bestrijden zijn. In Europa wordt de 
illegale drugmarkt momenteel gekarakteriseerd door 
hoge beschikbaarheid  [10]. De Cel voor Financiële 
Informatieverwerking rapporteert dat in 2021 opnieuw 
een recordhoeveelheid drugs in beslag werd genomen 
in België. In de Antwerpse haven werd 89 ton cocaïne 
onderschept, wat een stijging is van 24 ton ten aanzien 
van 2020. De totale straatwaarde van de in 2021 in 
beslag genomen drugs bedraagt meer dan 10 miljard 
euro (onder andere dankzij operatie Sky ECC- zie 
T8) [12]. Zoals hierboven vermeld, wordt de oorzaak van 
de toename in de consumptie van crack deels gelegd 
bij de hoge beschikbaarheid aan cocaïne [10]. 

Hoge beschikbaarheid van illegale 
drugs

Illegale drugproductie is bezig aan een opmars in Europa, met 
name die van synthetische drugs. België is samen met Nederland 
een van de grootste productieregios van synthetische drugs, 
zowel voor MDMA als metamfetamines [13]. De productielocaties in 
België bevinden zich voornamelijk nabij de Nederlandse grens. In 
de periode 2018-2020 werd één locatie ontdekt gerelateerd aan de 
productie van metamfetamines in de Brusselse regio [14].

Het laatste rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor 
Drugs en Drugsverslaving meldt dat er een toename aan geweld en 
corruptie is gerelateerd aan drugsmarkten [10]. Vanuit verschillende 
hoeken wordt reeds een tijd een escalatie van druggerelateerd 
geweld gemeld, waaronder in stedelijke contexten [15].
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THEMATIEK 3: DRUGS EN VERSLAVINGEN

Conclusies en denkpistes
Drugbezit en –handel, evenals problematisch alcoholgebruik, 
en de zichtbaarheid ervan in de openbare ruimte, is in de 
Brusselse regio sterk aanwezig. Deze fenomenen hebben een 
impact op het algemeen onveiligheidsgevoel.

Uit de gewestelijke veiligheidsenquête blijkt dat 22% van 
de ondernemingen vaak of altijd geconfronteerd wordt met 
druggebruik/handel of met openbare dronkenschap.

 › Het is belangrijk dat de openbare ruimte gevrijwaard blijft 
van consumptiepatronen die gepaard gaan met overlast (bv. 
drugafval). Het is noodzakelijk om problematische locaties 
(‘hot spots’) te identificeren waar preventiemaatregelen 
kunnen worden ingevoerd om het gedeelde gebruik en de 
aangename sfeer van de openbare ruimte te bevorderen.

De meest recente beschikbare gegevens wijzen op een 
toename van illegaal middelengebruik, waaronder cocaïne, 
in het BHG. De GAS-boetes voor het recreatief gebruik 
van lachgas, voornamelijk bestemd voor jongeren, en het 
achtergelaten drugsafval in de openbare ruimte, laten zien 
dat drugtrends evolueren. 

 › Er dienen maatregelen te worden ingevoerd of versterkt 
om de vraag naar psychoactieve middelen terug te dringen 
door middel van preventie- en sensibiliseringcampagnes, in 
het bijzonder gericht op jongeren en risicogroepen. 

Het bestaan van een aanzienlijke vraag naar drugs is 
geworteld in een ruimere context, met een goed verankerde 
aanbodmarkt in Europa die gekenmerkt wordt door een hoge 
beschikbaarheid. De beschikbaarheid van cocaïne heeft 
hoogstwaarschijnlijk voor een toename in crackgebruik 
onder de meest kwetsbare groepen gezorgd  [10]. Het gebruik 
van crack in de openbare ruimte kan een invloed hebben 
op het veiligheidsgevoel. Gedragingen die met crackgebruik 
gepaard kunnen gaan (bv. agressiviteit, het klaarmaken van 
de drug) leveren problemen op voor de publieke veiligheid en 
volksgezondheid. 

 › Het is essentieel om evoluties in het aanbod en de vraag 
naar illegale drugs, in het bijzonder crack waarvan het 
gebruik actoren in het veld zorgen baart, te monitoren door 
adequate instrumenten te hanteren. 

 › Wat het problematisch druggebruik van de meest 
kwetsbare groepen betreft, is het belangrijk om steun te 
blijven verlenen aan de inspanningen op het terrein om 
risico's te verminderen, en aan initiatieven om het gebruik 
te omkaderen om zo gebruik (in de openbare ruimte) 
te beperken (zoals de gebruiksruimte in Brussel en het 
gepland Geïntegreerd Centrum  [16]). Er moet voldoende 
ondersteuning worden geboden aan diensten die 
gespecialiseerd zijn in de opvang van en zorg voor mensen 
met crack-gerelateerde problemen.

De aanwezigheid van een illegale drugsmarkt leidt tot andere 
criminaliteitsvormen, waaronder druggerelateerd geweld. 
Drughandel vindt verder vaker plaats in kansarme wijken dan 
in welgestelde wijken.

 › Om te voorkomen dat bepaalde wijken ontwricht worden 
door de aanwezigheid van drughandel en druggerelateerde 
criminaliteit, is het essentieel dat er inzicht wordt verworven 
in de problematiek van drughandel op lokaal niveau.

Het aantal feiten van drugbezit daalt (sterk) ten aanzien van 
2020 - zowel op het niveau van de politie als het parket. Het 
proactief optreden van de politie heeft een impact op het 
aantal geregistreerde misdrijven, die om deze reden met de 
nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, maar 
toch getuigen de cijfers van een hoog aantal drugsdelicten 
waarop adequaat moet worden gereageerd. Wat vervolging 
betreft, kan worden vastgesteld dat inbreuken betreffende 
drugbezit, waaronder cannabis, nog steeds het leeuwendeel 
van de activiteiten van de politie en het parket voor hun 
rekening nemen, waarvan de overgrote meerderheid van de 
dossiers geseponeerd wordt. 

 › Deze vaststelling is een mogelijk argument om na te denken 
over alternatieve wijzen waarop kan worden gereageerd op 
het persoonlijk bezit en gebruik van cannabis.
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Thematiek 4 Mensenhandel en 
mensensmokkel
Mensenhandel (MH) is de criminele uitbuiting van mensen voor financieel 
gewin (kwetsbare personen zoals mensen zonder papieren, personen die in 
een procedure voor het verkrijgen van internationale bescherming zitten, 
minderjarige slachtoffers, enz.) wiens fundamentele rechten en waardigheid 
worden geschonden  [A][B]. Het neemt verschillende vormen aan, zoals seksuele 
of economische uitbuiting, gedwongen bedelarij of criminaliteit. Mensenhandel 
verloopt vaak op een verborgen manier. Onderstaande cijfers geven bijgevolg 
eerder de inspanningen van de autoriteiten weer om deze problemen te 
bestrijden dan de werkelijke omvang van het fenomeen en het exacte aantal 
slachtoffers. Aangezien dit fenomeen niet erg zichtbaar is voor het grote publiek, 
noch voor ondernemingen, wordt in dit thema niet ingegaan op de gewestelijke 
veiligheidsenquête - luik ondernemingen. De resultaten leveren immers geen 
bijkomende elementen op om dit fenomeen preciezer in kaart te brengen. 

Hoewel mensensmokkel een ander fenomeen betreft, is er vaak een sterk verband 
tussen beide fenomenen. Zo kunnen slachtoffers van mensensmokkel ook het 
slachtoffer worden van mensenhandel om de reiskosten terug te betalen. In dit 
verband is het ook belangrijk om bepaalde fenomenen te onderzoeken die mogelijke 
indicatoren van mensenhandel zijn, zoals huisjesmelkers, valse documenten en 
"illegale" transmigratie. Verschillende actoren die betrokken zijn bij de opsporing 
en de opvang van slachtoffers hiervan beschikken over cijfers die hier besproken 
zullen worden.
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In het kort
›  Stijging van feiten van economische uitbuiting 

(+57%) geregistreerd door de politie (22 feiten in 
2021)

›  Daling van feiten van seksuele uitbuiting (-14%) 
ten opzichte van 2020 (24 feiten in 2021)

›  Oververtegenwoordiging van zaken van seksuele 
uitbuiting op het niveau van het Brusselse 
correctionele parket (27% van alle zaken die bij de 
Belgische parketten aanhangig zijn gemaakt)

›  8 van de 10 aanvragen voor verblijfsvergunningen 
ingediend door opvangcentra voor economische 
uitbuiting betreffen mannen, 9 van de 10 aanvragen 
voor seksuele uitbuiting betreffen vrouwen

›  121 feiten gerelateerd aan kinderpornografie 
geregistreerd door de politie in het BHG in 
2021 (+15% t.o.v. 2015)

Enkele definities
 
SEXTORSION: het verkrijgen van seksuele foto's van een persoon (vaak jongeren) en deze vervolgens afpersen 
door te dreigen ze op het internet en op sociale netwerken te verspreiden wanneer het geëiste bedrag niet wordt 
betaald [1].

GROOMING: volwassene die via het internet contact opneemt met een kind om een ontmoeting voor te stellen 
met de bedoeling een seksueel misdrijf te plegen [C].

NBMV: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Jongeren van buitenlandse afkomst die in België aankomen 
zonder hun ouders of wettelijke voogden [2] (zie programmawet 24/12/2002 [D]). Ze bevinden zich in een onzekere 
verblijfssituatie, hebben geen familiale ondersteuning en hebben een grote nood aan psychologische en 
praktische ondersteuning.

HUISJESMELKER: persoon die misbruik maakt van de kwetsbare situatie van het slachtoffer door het (met 
winstoogmerk) verhuren of ter beschikking stellen van een woning in erbarmelijke sanitaire omstandigheden, die 
onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid [3].
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Geregistreerde criminaliteit 1

1.1

1.1.1

Politiële criminaliteitsstatistieken 

In dit deel worden de strafbare feiten in verband met mensenhandel en -smokkel  [B] voorgesteld en vervolgens de strafbare 
feiten die beschouwd worden als mogelijke aanwijzingen voor mensenhandel en -smokkel. 

Overzicht per inbreuk – mensenhandel en -smokkel

FIG. 86, Feiten van mensenhandel of –smokkel geregistreerd door de politie (2015-2021) 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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In 2021 registreerde de politie in het BHG 64 misdrijven. Dit relatief lage cijfer weerspiegelt eerder de door de autoriteiten 
uitgevoerde acties ter bestrijding van mensenhandel en -smokkel dan de werkelijke omvang van de fenomenen.

Sterke stijging van het aantal feiten van economische uitbuiting in 
2021 t.o.v. 2020 (+57%)

De stijging van het aantal feiten van economische uitbuiting is met name te verklaren door de hervatting van activiteiten dankzij 
de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor economische uitbuiting ontstonden en 
de actoren deze weer begonnen op te sporen.
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Economische uitbuiting 

Naast de politie stelt de RSZ-inspectie pv’s en/of strafrechtelijke rapporten op over afgesloten onderzoeken (de feiten kunnen 
van eerdere jaren dateren) met betrekking tot mensenhandel. In 2021 werden in België 54 pv’s/strafrechtelijke rapporten 
opgesteld, waarvan 8 in het BHG [6]. De RSZ stelt ook checklists op, wanneer het onderzoek voldoende aanwijzingen oplevert 
om te concluderen dat er mogelijk sprake is van economische uitbuiting (een van de vijf vormen van mensenhandel). In 2021 
zijn er van de 86 op nationaal niveau opgestelde checklists van dit type er 8 opgesteld in het BHG. Voor het hele land geldt dat 
88% van de vermelde potentiële slachtoffers mannen zijn die voornamelijk actief zijn in de bouw (1 op 5) en de horeca (1 op 4) [6]. 

De vzw Fairwork Belgium ontving 415 hulpaanvragen in 2021 voor heel het land (-14% t.o.v. 2020), waarvan vijf in verband met 
economische uitbuiting. 9 van de 10 aanvragers kwamen van buiten de Europese Unie, 6 van de 10 verbleven in het BHG en 8 
van de 10 waren mannen [8].
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FIG. 87, Strafbare feiten in verband met kinderpornografie geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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Anderzijds stellen we een voortdurende daling vast van het aantal feiten van seksuele uitbuiting geregistreerd door de politie (24 
in 2021). Maar net als in 2020 hebben de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis werden ingevoerd, de uitbuiting 
verder aan het oog onttrokken. De cijfers liggen iets hoger als we naar het crimineel fenomeen “Mensenhandel - seksuele 
uitbuiting" (politienomenclatuur) kijken, dat, naast het strafbare feit in strikte zin, delicten omvat waarbij een element (modus 
operandi, beroep van de verdachte, enz.) op seksuele uitbuiting wijst. Met 64 incidenten in 2021 neemt ook dit fenomeen af, 
zowel in vergelijking met 2015 (-36%) als met 2020 (-16%).

Hoewel de weinige feiten van bedelarij in 2020 bijna uitsluitend in het BHG plaatsvonden  [8], werden in 2021 geen feiten 
geregistreerd. Een derde van de andere in België geregistreerde feiten van mensenhandel vindt plaats in het BHG (orgaanhandel, 
gedwongen misdrijven en productie van kinderpornografie).

121Kinderpornografie
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+15% -45% 7%

2021

Minderjarigen en seksuele uitbuiting

Naast enkele feiten van de productie van kinderporno, die onder de definitie van mensenhandel in de politiestatistieken zijn 
opgenomen, registreert de politie veel meer feiten van de verspreiding en het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal en 
de toegang daartoe via technologische tools

Net zoals in 2020 hebben twee op de drie feiten van kinderpornografie betrekking op de verspreiding ervan en één op de 
vijf feiten op het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal. Hoewel deze feiten in de politiestatistieken in 2021 daalden, 
betekent dit niet dat het probleem afneemt.

Child Focus wordt sinds het begin van de gezondheidscrisis, op Belgisch niveau, geconfronteerd met een aanzienlijke stijging 
van het aantal gevallen van seksuele uitbuiting van minderjarigen (2.467 gevallen in 2021, +49% t.o.v. 2019). In detail: in 2021 
ontving Child Focus 2.147 nieuwe meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen (+52% t.o.v. 2019); 57 nieuwe 
gevallen van seksuele uitbuiting van minderjarigen (waaronder 37 met betrekking tot tienerpooiers  [5]); 263 gevallen met 
betrekking tot de online veiligheid van minderjarigen (niet-consensuele sexting, sextortion en grooming), een stijging van 41% 
ten opzichte van 2019.

Ten slotte zijn er de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), die een verhoogd risico lopen om seksueel of 
economisch te worden uitgebuit of betrokken te geraken bij mensenhandel [10]. In België werden in 2021 98 nieuwe zaken van 
vermiste kinderen gemeld bij Child Focus en kon slechts 1 op de 5 zaken worden afgesloten. Van de 98 nieuwe feiten betroffen 
4 van de 5 verdwijningen jongens en bijna 30% kwam uit Marokko, gevolgd door Afghanistan (27%) [4].

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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FIG. 88, Misdrijven die eventueel wijzen op mensenhandel geregistreerd door de politie (2015-2021)

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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De verschillende actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van mensenhandel concluderen aan de hand van een aantal 
algemene en specifieke aanwijzingen of er al dan niet sprake is van een potentiële mensenhandel- of smokkelsituatie. Bepaalde 
geregistreerde overtredingen kunnen in sommige gevallen verband houden met mensenhandel of -smokkel, hoewel dit slechts 
in een minderheid van de gevallen het geval is. Merk op dat de belangrijkste actoren die bij dit soort georganiseerde criminaliteit 
betrokken zijn, geconcentreerd zijn rond de grote Belgische steden, waaronder Brussel (zie T8). De in 2020 geconstateerde 
daling voor indicatieve misdrijven zet zich voort in 2021, met uitzondering van illegale tewerkstelling.

Feiten van illegale tewerkstelling nemen in 2021 aanzienlijk toe 
(+42%) en zijn oververtegenwoordigd in het BHG (42% van de in België 
geregistreerde feiten)

Zwartwerk

Zwartwerk heeft gevolgen voor de overheidsinkomsten, maar zwartwerkers worden ook blootgesteld aan uitbuiting, ongevallen 
die niet bij de verzekering worden aangegeven of zware sancties wanneer blijkt dat ze parallel uitkeringen genieten en worden 
ontdekt bij acties ter bestrijding van sociale fraude (zie T8). In België heeft de horecasector het hoogste percentage zwartwerkers 
(3922 personen betrokken bij een overtreding in 2019), gevolgd door de bouwsector (1019 personen) en de detailhandel (821 
personen) [9].
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1.2

1.2.1

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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Meer dan 10.000 feiten van illegale transmigratie geregistreerd in 
het BHG in 2021

Het aantal in het BHG geregistreerde feiten van illegale transmigratie is tussen 2020 en 2021 stabiel gebleven. Het gaat nog 
steeds om een derde van de in België geregistreerde feiten. 60% van de feiten betreft de verblijfsvergunning, 32% de inschrijving 
in het vreemdelingenregister en 7% de toegang tot het grondgebied. Merk op dat deze cijfers in ruime mate afhangen van 
het proactief optreden van de politie en de specifieke Brusselse kenmerken (zoals de aanwezigheid van vele transmigranten 
in het Maximiliaanpark of het Noordstation, de aanwezigheid van instellingen zoals de Dienst Vreemdelingenzaken en het 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen). 

37L - Mensenhandel - seksuele uitbuiting

55D - Mensenhandel: uitbuiting door arbeid

55G - Mensensmokkel

29E - Mensenhandel - uitbuiting van de 
bedelarij

FIG. 89, Zaken met betrekking tot mensenhandel en –smokkel die instromen bij het Brusselse correctioneel parket (2015-
2021) 

(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)

In België bepaalt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of aanvragers van internationale bescherming aanspraak kunnen 
maken op het vluchtelingenstatuut of op subsidiaire bescherming. De hulpcentra die potentiële slachtoffers begeleiden van 
mensenhandel of –smokkel, die met de autoriteiten samenwerken  [E], kunnen bij de DVZ een tijdelijke verblijfsvergunning 
aanvragen. In 2021 ontving de DVZ 145 van dergelijke aanvragen (+77% t.o.v. 2020).

Net als in de politiestatistieken stijgen de door de DVZ ontvangen aanvragen in vergelijking met 2015 voor gevallen van 
economische uitbuiting (+29%) - 8 van de 10 aanvragen betreffen mannen - terwijl de verzoeken met betrekking tot seksuele 
uitbuiting - 9 van de 10 aanvragen betreffen vrouwen - dalen (-41%) [7].

Bescherming van migranten die het slachtoffer zijn van mensenhandel in België 
 

Correctioneel parket – Instroom

Gerechtelijk gevolg

Hoewel de zaken van seksuele uitbuiting afnemen (-17% t.o.v. 2020), 
blijven deze die in 2021 bij het Brussels parket aanhangig werden 
gemaakt oververtegenwoordigd

Zaken met betrekking tot arbeidsuitbuiting nemen sterk toe, zoals blijkt uit de politiestatistieken (zie boven). Deze cijfers blijven 
echter laag en moeten gerelativeerd worden door het feit dat deze kwestie vaak wordt behandeld door het Arbeidsauditoraat 
en niet door het parket. Het hier gepresenteerde overzicht geeft dus slechts een gedeeltelijk beeld van de behandeling van dit 
soort zaken door het Brusselse Openbaar Ministerie.
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De sterke stijging van kinderpornografiezaken sinds 2015 zet zich 
door in 2021

De zaken van huisjesmelkers die bij het Brussels parket instroomden, 
vertegenwoordigen 1/5de van de zaken die bij de Belgische parketten 
instroomden

FIG. 90, Instroom in het Brussels correctioneel parket- kinderpornografie (2015-2021) 

2021

FIG. 91, Instroom in het Brussels correctioneel parket- zaken van mogelijke aanwijzingen van mensenhandel of -smokkel 
(2015-2021) 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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1.2.2

55B - Onwettig verblijf

37E - Aanzetten tot ontucht

55C - Huisjesmelkerij

37F - Ontucht van minderjarigen

37N - Kinderpornografie
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(waarden genormaliseerd 
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Merk op dat 2% van de zaken in verband met illegaal verblijf die bij de Belgische parketten aanhangig worden gemaakt, bij het 
Brussels parket aanhangig wordt gemaakt, terwijl 30% van de in België geregistreerde zaken in verband met illegale transmigratie 
in het BHG wordt geregistreerd (zie supra). 

Jeugdparket – Instroom
In 2021 kwam één zaak van mensenhandel (arbeidsuitbuiting) binnen bij het Brusselse jeugdparket, iets wat sinds 2015 niet 
meer was voorgekomen. Terwijl het aantal kinderpornografiezaken (5 zaken) met 67% stijgt ten opzichte van 2020, daalt het met 
de helft ten opzichte van 2015 (11 zaken). Bij de zaken die betrekking hebben op illegaal verblijf (342 zaken) was er een daling van 
17% ten opzichte van 2020 (413 zaken). We stellen vast dat deze laatste feiten oververtegenwoordigd zijn in het BHG, met bijna 
een derde van de zaken van dit type die bij het Belgische jeugdparketten aanhangig worden gemaakt.

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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Correctioneel parket – Uitstroom1.2.3

THEMATIEK 4: MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

Het Brussels parket vervolgde 12 zaken van seksuele uitbuiting en 34 zaken werden geseponeerd. 10 zaken van mensenhandel 
werden om technische en opportuniteitsredenen geseponeerd.

FIG. 92, Uitstroom bij het correctioneel Parket van Brussel voor zaken met betrekking tot mensenhandel en -smokkel, 
uitgesplitst naar tenlastelegging en beslissing tot afsluiting (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

België heeft gekozen voor een multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen mensenhandel. Zo worden de slachtoffers, parallel 
met de vervolging van de daders, opgevangen door gespecialiseerde centra (voor meerderjarige slachtoffers: Pag-asa (BHG), 
Payoke (Vlaanderen) en Sürya (Wallonië); voor minderjarigen: Espéranto in Wallonië en Minor Ndako in Vlaanderen en in Brussel). 
Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de centra en het fenomeen van mensenhandel houdt niet op bij gewestelijke of 
nationale grenzen: de hier voorgestelde cijfers geven dus slechts een deel van de problematiek weer.

In 2021 werden 59 nieuwe slachtoffers van mensenhandel opgevangen 
door het Brussels centrum (vzw Pag-asa)

1 op 2 was het slachtoffer van economische uitbuiting (29 van de 59), 1 op 4 van een zware vorm van mensenhandel (16 van de 
59) en 1 op 5 van seksuele uitbuiting (13 van de 59). De laatste nieuwe persoon die door Pag-asa wordt begeleid is een slachtoffer 
van gedwongen misdrijven. De meeste slachtoffers van economische uitbuiting zijn mannen (21 van de 29 slachtoffers); die van 
seksuele uitbuiting zijn meestal vrouwen (11 van de 13 slachtoffers). 

Opvolging van slachtoffers
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Conclusies en denkpistes
Mensenhandel is een fenomeen dat voor de burger niet 
echt zichtbaar is en waarvan de opsporing complex is voor 
preventie- en veiligheidsactoren. Er bestaan gespecialiseerde 
centra voor slachtoffers, maar die bereiken hen niet altijd. 
Deze centra stellen een aanzienlijke toename vast van het 
aantal meldingen in 2021. In het algemeen hangen feiten 
van mensenhandel voornamelijk af van controleacties van 
de politie of van andere instanties (zoals de Ecosoc-teams 
van de inspectiedienst van de RSZ die gespecialiseerd zijn 
in de bestrijding van mensenhandel). Het aantal door de 
politie geregistreerde feiten van seksuele uitbuiting blijft 
dalen, deels omdat deze vorm van uitbuiting meer verborgen 
gebeurt (huurwoningen, Airbnb, enz.), waardoor ze moeilijker 
op te sporen is  [11]. Het aantal feiten van economische 
uitbuiting neemt weer toe ten gevolge van het herstel van de 
economische activiteiten en de proactiviteit van de politie bij 
de aanpak van dit soort uitbuiting.

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

 › Het is ook noodzakelijk om bewustmakingscampagnes voor 
het grote publiek en voor de medewerkers van administraties 
en ondernemingen 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.

 › Het is van belang een geharmoniseerde coördinatie van 
de aanpak van prostitutie tot stand te brengen, met 
inachtneming van de specifieke plaatselijke kenmerken 
en in samenwerking met de plaatselijke actoren en 
bewoners. Safe.brussels neemt hieraan deel door een 
regionaal actieplan te ontwikkelen voor de bestrijding van 
mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting op basis 
van een partnerschapsbenadering.

Verschillende misdrijven die beschouwd worden als 
potentiële aanwijzingen van mensenhandel en -smokkel zijn 
oververtegenwoordigd in het BHG: huisjesmelkerij, illegale 
transmigratie en illegale arbeid.

 › De ontwikkeling van een administratieve aanpak 
kan mensenhandel en -smokkel voorkomen door de 
medewerkers van de administraties bewust te maken van 
het probleem, om sneller indicatoren van mensenhandel 
op te sporen op verschillende niveaus (rekrutering, vervoer, 
huisvesting, werkgelegenheid, op financieel/administratief 
vlak, facilitators, partners, enz.)

 › Evenzo is een betere uitwisseling van kennis en expertise 
tussen de diensten van cruciaal belang: lokale politie, 
federale politie, inspectiediensten (RSZ, RVA, Toezicht op 
de Sociale Wetten (TSW), Toezicht op het Welzijn, Brussel 
Huisvesting, enz.), maar ook expertise- en kenniscentra 
(Myria, gespecialiseerde centra, universiteiten, 
hulpverenigingen, enz.).
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Thematiek 5 Eigendomsdelicten
Eigendomsdelicten zijn misdrijven tegen eigendommen van personen of van de 
gemeenschap. Hieronder vallen verscheidene vormen van diefstal, afpersing en het 
beschadigen van roerende en onroerende goederen. Fraude en oplichting, die ook 
betrekking hebben op eigendom, worden behandeld onder thema 8 van dit rapport, 
"Fraude en smokkel", omdat de bezittingen aan de hand van frauduleuze middelen of 
handelingen zijn verkregen.  
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In het kort

›  De horecasector en de detailhandel 
worden in het bijzonder blootgesteld 
aan eigendomsdelicten

›  1 op de 4 bedrijven is slachtoffer 
van materiële schade

›  Sinds 2015: afname van alle eigendomsdelicten 
geregistreerd door de politie in het BHG behalve 
fietsdiefstal

›  In 2021 dalen de fietsdiefstallen ten opzichte 
van 2020 na een continue stijging gedurende 
meerdere jaren

›  Oververtegenwoordiging van diefstal met geweld 
of bedreiging, gauwdiefstallen en diefstal waarbij 
wapens werden getoond of gebruikt

›  Woninginbraken 22% hoger dan in 2020

›  Hogere inbraakcijfers per woning in de perifere 
wijken van het gewest
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen
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39% van de ondernemingen is in de 12 maanden voorafgaand aan de 
enquête ten minste een keer slachtoffer geworden van een vorm van 
eigendomscriminaliteit

Eigendomsdelicten zijn een veel voorkomende 
vorm van criminaliteit tegen ondernemingen. 
Het meest voorkomende misdrijf tegen 
ondernemingen is schade aan eigendommen 
(24%). Daarna volgt diefstal van/uit/aan 
een voertuig (15%). Ten slotte is 13% van de 
ondernemingen het slachtoffer van winkeldiefstal 
en inbraak.  

Ondernemingen 
die actief zijn in 
de residentiële 
gemeenten van 
het zuidoosten 
worden minder 
geconfronteerd met 
eigendomsdelicten

Iets meer dan 1 op 
de 2 ondernemingen 
in de horeca en de 
verkoop is slachtoffer 
geweest van ten 
minste één vorm van 
eigendomscriminaliteit

FIG. 93, Prevalentie van ondernemingen die het slachtoffer werden 
van eigendomsdelicten in de 12 maanden voorafgaand aan de 
enquête

FIG. 94, Prevalentie van ondernemingen die ten minste een keer 
het slachtoffer werden van een vorm van eigendomsdelict in de  
12 maanden voorafgaand aan de enquête- per cluster

FIG. 95, Prevalentie van ondernemingen die ten minste een keer 
het slachtoffer zijn geweest van een vorm van eigendomsdelict in 
de 12 maanden voorafgaand aan de enquête- per sector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels) 

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)
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 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 

FIG. 96, Eigendomsdelicten geregistreerd door de politie in het BHG- criminele figuren (2015-2021)
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Eigendomsdelicten zijn de meest voorkomende delicten in de politiestatistieken. Dit zijn ook de feiten waarvoor slachtoffers het 
vaakst klacht indienen, zoals blijkt uit slachtofferenquêtes. 

In 2021 is er een lichte stijging van de eigendomsdelicten na een terugval door de gezondheidscrisis (+4% ten opzichte van 
2020).

De feiten worden hier gepresenteerd volgens de criminele figuren vastgesteld door de politie.
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THEMATIEK 5: EIGENDOMSDELICTEN

Fietsdiefstallen

FIG. 98, Diefstallen van fietsen en bromfietsen lokaliseerbaar op het niveau 
van de Brusselse wijken (64,4% van het totale aantal feiten) (2021)

Bron: CSD Brussel
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FIG. 97, Evolutie van het aantal gestolen fietsen dat bij de 
politie is aangegeven (2015-2021)

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL
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Daling van fietsdiefstallen voor het eerst sinds 2015 (-5% t.o.v. 2020) 
op gewestelijk niveau 

De online aangiften van fietsdiefstallen nemen eveneens af 
(-2,3% t.o.v. 2020).

De cijfers blijven desondanks veel hoger dan in 2015 (+48%). 
De aanzienlijke stijging ten opzichte van 2015 moet worden 
gezien in de context van de snelle ontwikkeling van het 
gebruik van de fiets, met een jaarlijkse groei van ±10% sinds 
2015  [1] tot een recordgebruik in 2021, wat waarschijnlijk 
heeft bijgedragen aan het aanwakkeren van deze vorm van 
zogenaamde opportunistische criminaliteit. 

Stabilisatie van het aantal fietsdiefstallen in de meeste wijken

Onderstaande kaart, die de feiten van fiets- en bromfietsendiefstallen in 2021 weergeeft waarvoor een pv werd opgemaakt 
en waarvoor een geolocatie beschikbaar is (64,4% van de pv’s), is een goede indicator voor de wijken waar (gerapporteerde) 
fietsdiefstallen zich concentreren. Daarbij vertegenwoordigen bromfietsdiefstallen een minimaal aandeel (<8%) in deze 
groepering. De drie wijken met de meeste fiets-/bromfietsdiefstallen zijn dezelfde als in 2020: Brugman-Lepoutre (99 gestolen 
fietsen/motorfietsen), Dansaert (96 gestolen fietsen/motorfietsen) en Hoog Sint-Gillis (71 gestolen fietsen/motorfietsen). 

Voor de meeste wijken (84 van de 145) is er geen significante verandering in de tijd (verschil 2021-2020 van minder dan 5 
fietsen), terwijl er voor 30 wijken een significante daling van de diefstallen is en voor 31 wijken een stijging. 

We wijzen er ook op dat het criminaliteitscijfer "fietsdiefstal" ook gestolen fietsen uit woningen waar ingebroken werd omvat. 

Aanzienlijke toename 
langs de as Kroonlaan 
- Universitaire wijk en 
in de Globewijk

De hervatting van studenten- en 
recreatieve activiteiten in deze wijken 
zou deze aanzienlijke stijging kunnen 
verklaren. 

5 km
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Woninginbraken

FIG. 99, Woninginbraken lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse wijken  
(91,3% van het totale aantal feiten) (2021)
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Stijging met 22% van woninginbraken ten opzichte van 2020

In 2020 was het aantal inbraken aanzienlijk gedaald doordat de lockdown minder mogelijkheden bood voor inbrekers. In 2021 
zien we een toename van het aantal inbraken met 22%, van 5.184 incidenten in 2020 tot 6.277 in 2021. Dit blijft onder het niveau 
van voor de gezondheidscrisis (7.390 incidenten in 2019). 

De herneming van het uitgangsleven met de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen in 2021 blijkt ook uit de aanvragen 
voor toezicht op de woning die de dienst Police-on-Web van de politie ontving, waar 776 aanvragen werden geregistreerd, het 
hoogste aantal aanvragen ooit (331 in 2020).

Op het totale aantal bewoonde woningen in het Brussels Gewest (geschat op 488.425 woningen volgens de volkstelling van 
2011) komt dit neer op iets meer dan 1 op 100 woningen (1,3%) die in 1 jaar tijd wordt getroffen door woninginbraak.  

Meer risico op inbraak in de Brusselse rand 

Het risico op inbraak is groter in minder dichtbevolkte wijken in de rand met 1 op 20 woninginbraken per wijk (5%) per jaar. Terwijl 
rond de Vijfhoek en in het noordwesten van Brussel in ongeveer 1 op 125 woningen wordt ingebroken.

Toch treft woninginbraken alle wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In absolute termen zijn de wijken met de meeste 
inbraken: Churchill (163 inbraken), Machtens (123 incidenten) en Brugman-Lepoutre (119 incidenten). Er moet worden opgemerkt 
dat de wijken Churchill en Machtens in 2020 al tot de wijken behoorden waar de meeste inbraken werden gemeld. 
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Correctioneel parket – Instroom

Gerechtelijk gevolg2.2

2.2.1

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Diefstal met geweld of bedreiging domineert de stroom van 
binnenkomende zaken bij het parket in 2021

FIG. 100, Instroom bij het Correctioneel parket van Brussel betreffende eigendomsdelicten (2015-2021)

Oververtegenwoordiging van feiten van diefstal met geweld of 
bedreiging, gauwdiefstallen en diefstal waarbij wapens werden 
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Als we alle eigendomsdelicten in aanmerking nemen, vertegenwoordigt de instroom van zaken in Brussel 14% van alle zaken 
in België. 42,6% van de door de Belgische parketten behandelde zaken van diefstal met geweld of bedreiging wordt behandeld 
door het parket van Brussel.
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Jeugdparket – Instroom

De instroom voor eigendomsdelicten (uitgezonderd fraude) is in 2021 verder afgenomen bij het jeugdparket (114 minder zaken, 
een daling van 5% ten opzichte van 2020) en bereikt het laagste niveau sinds 2015 (1.663 minder zaken, een daling van 43%). In 
de instroom overheersen dezelfde type zaken als bij het Correctioneel Parket: diefstal met geweld of bedreiging (624 gevallen), 
gewone diefstal (308 gevallen) en winkeldiefstal (300 gevallen).

Correctioneel parket – Uitstroom

FIG. 101, Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel betreffende eigendomsdelicten, uitgesplitst naar 
tenlastelegging en naar beslissing tot afsluiting (2021)
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Correctionele rechtbank van eerste aanleg

FIG. 102, Nieuwe en afgesloten dossiers door de Correctionele rechtbank van eerste aanleg van Brussel (NL en FR) in 
verband met eigendomsdelicten (2021)

Bron: Statistisch analisten van het College van hoven en rechtbanken
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DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREIGING; DIEFSTAL WAARBIJ WAPENS WERDEN GEBRUIKT; AFPERSING; CARJACKING; HOMEJACKING

GEWONE DIEFSTAL; ZAKKENROLLERIJ; VELDDIEFSTAL (MOESKOPPERIJ) MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN, ONGEOORLOOFDE AANSLUITING  
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VERNIELING VAN AFSLUITING; BESCHADIGINGEN (VERNIELINGEN IN HET ALGEMEEN); OPSCHRIFTEN OP DE OPENBARE WEG OF OP OPENBARE GEBOUWEN
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Afgesloten dossiers 2021

Nieuwe dossiers 2021

Het aandeel diefstalzaken met geweld of verzwarende 
omstandigheden neemt toe naarmate men hoger in de 
strafrechtelijke keten komt

In de correctionele rechtbank van eerste aanleg worden vooral zaken behandeld waarbij sprake is van verzwarende 
omstandigheden (inbraken) en geweld. Diefstallen zonder geweld of verzwarende omstandigheden vormen nu slechts 20% van 
de behandelde zaken. 
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Conclusies en denkpistes
Uit de resultaten van de laatste Gewestelijke Veiligheids-
enquête blijkt dat eigendomsdelicten een reëel probleem 
vormen voor ondernemingen. Meer dan 1 op 3 ondernemingen 
in het BHG geeft aan in de 12 maanden voorafgaand aan de 
enquête ten minste een keer slachtoffer te zijn geworden van 
een vorm van eigendomsdelict. De horeca- en handelssector 
werden het vaakst geconfronteerd met deze vorm van 
criminaliteit, aangezien iets meer dan 1 op de 2 ondernemingen 
het slachtoffer werd van een vorm van eigendomscriminaliteit.

 › Deze twee sectoren nemen een bijzondere plaats in de 
openbare ruimte in. Het zou nuttig zijn het inzicht in de 
tegen hen gerichte criminaliteit te verfijnen om gerichte 
aanbevelingen te kunnen doen die hun kwetsbaarheid 
verminderen.

Fietsdiefstal stabiliseert zich na jaren van voortdurende 
stijging. Het blijft echter op een te hoog niveau en wordt 
gezien als een aanslag op de mobiliteit van personen en een 
rem op de ontwikkeling van het gebruik van de fiets.

 › De maatregelen ter voorkoming van fietsdiefstal moeten 
worden gehandhaafd en de toegankelijkheid ervan moet 
worden bevorderd:
 › Het graveren en registreren van fietsen op Mybike.brussels 
via een sticker met een QR-code zijn nuttige hulpmiddelen 
om de aangifte en de teruggave aan de eigenaar te 
vergemakkelijken wanneer de fiets wordt gevonden.  

 › Veilige fietsenstallingen zijn een doeltreffend middel om 
fietsdiefstal te voorkomen en de uitbouw ervan moet 
worden gestimuleerd om aan de vraag en het groeiende 
aantal gebruikers te voldoen.

 › Er zijn verschillende vormen van fietsdiefstal. Naargelang 
de diefstal plaatsvindt in een openbare, privé- of semi-
privéruimte, is de dynamiek van de diefstal verschillend en 
moet de tenlastelegging worden aangepast. Een betere 
kennis en karakterisering van fietsdiefstallen zou de reflectie 
over de tenlastelegging verbeteren.

De daling van de woninginbraken tijdens de gezondheidscrisis 
is voorbij en in 2021 zien we opnieuw een stijging van het 
fenomeen (+22%). Gemiddeld waren er in 2021 17 inbraken 
per dag in het BHG. 

 › Algemene preventie blijft nuttig en noodzakelijk om de 
burgers aan te moedigen en te helpen zich te beschermen 
tegen inbraak en diefstal. De diefstalpreventieadviseurs 
(DPA's) spelen hierbij een sleutelrol op lokaal niveau.

In het algemeen zijn eigendomsdelicten sterk aanwezig in het 
Brussels gewest. Hoewel deze vorm van criminaliteit zich op 
een historisch laag niveau bevindt, waarschijnlijk in verband 
met de gezondheidscrisis, moeten andere manieren worden 
verkend/onderzocht om eigendomsdelicten te voorkomen. 
Nudging-technieken - een preventiemethode die mensen 
aanmoedigt hun gedrag te veranderen door in te spelen 
op cognitieve vooroordelen - blijken effect te hebben op 
verschillende vormen van eigendomsdelicten  [2][3][4] en zijn 
daarom een interessant instrument voor de bestrijding van 
eigendomsdelicten.

 › De ontwikkeling van preventieacties van het "nudge"-type 
kan in het BHG worden overwogen.
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Thematiek 6 Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid
Doordat mobiliteitspraktijken binnen het Gewest evolueren, worden steeds meer 
gebruikers van verschillende vervoersmiddelen samengebracht in het verkeer. 
Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van verkeersveiligheid 
en openbare rust. Dit betreft met name overdreven snelheid en het drukke 
wegverkeer dat een storende factor vormt voor de burgers in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en het gebrek aan aangepaste infrastructuur voor actieve 
verplaatsingswijzen (verplaatsingen te voet, per fiets, met nieuwe soorten 
verplaatsingsmiddelen, enz.). Het openbaar vervoer (OV), waarvan veel gebruik 
wordt gemaakt in het BHG, vormt ook een aspect waarmee rekening moet worden 
gehouden in deze denkoefening. Er moet zowel aandacht zijn voor de onveiligheid 
die bij het gebruik ervan wordt ervaren als voor de criminaliteit die in deze omgeving 
wordt gepleegd.
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In het kort

›  Snelheidsovertredingen zijn al vele jaren de meest 
voorkomende verkeersovertredingen in het BHG

›  Ze nemen sinds 2015 toe, in lijn met de 
toenemende automatisering van de controle-
methoden, maar zijn tussen 2020 en 2021 
gedaald (-5%)

›  In 2021 leidt de invoering van Stad 30 tot een 
snelheidsverlaging in het BHG

›  1 op de 3 geregistreerde geweldplegingen op het OV 
in België doet zich voor in het BHG. Dit is ook het geval 
voor 7 op de 10 geregistreerde diefstallen met geweld 
op het OV

›  In 2021 zijn fietsers het vaakst betrokken bij 
ongevallen met lichamelijke letsels, meer dan 
automobilisten en voetgangers. Steeds meer 
mensen die steps gebruiken geraken gewond
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

FIG. 103, Percentage ondernemingen dat in de 12 maanden 
voor de enquête vaak of altijd geconfronteerd werd met 
verkeersonveiligheid- per cluster

FIG. 104, Percentage ondernemingen dat in de 12 maanden 
voor de enquête vaak of altijd geconfronteerd werd met 
verkeersonveiligheid- per activiteitensector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

THEMATIEK 6: MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID
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20% van de ondernemingen actief in het BHG zegt vaak of altijd 
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Verschillen tussen geografische ligging...

De verkeersonveiligheid 
wordt het meest gevoeld 
door bedrijven die in 
de gemeenten van de 
Kanaalzone zijn gevestigd 
(28%) en minder door bedrijven 
die in de eerste kroon en het 
zuidoosten actief zijn (13% en 
14%)

… en naargelang de activiteitensector

De bouwsector en de 
sector diensten aan 
personen worden het 
meest getroffen (23 tot 
25%) – twee sectoren waar 
vaker bezoeken worden afgelegd 
aan de klanten die van de dienst 
gebruik maken
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FIG. 105, Verkeersovertredingen geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)

 Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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Snelheidsovertredingen

Snelheidsovertredingen zijn al vele jaren de meest voorkomende verkeersovertredingen in het BHG. Hoewel ze sinds 2015 zijn 
toegenomen, in lijn met de toenemende automatisering van de controlemethoden, zijn ze tussen 2020 en 2021 gedaald (-5%). 
Twee derde van deze overtredingen vindt plaats tijdens de week (66%), en voornamelijk overdag, wanneer het verkeer drukker is.

Het aantal snelheids-
overtredingen daalt lichtjes 
tussen 2020 en 2021 (-5%)

De gevolgen van de gezondheidscrisis voor de mobiliteit 
maken het voorwerp uit van verschillende studies, 
voornamelijk met betrekking tot werkgerelateerde mobiliteit [1]

[3][4]. De vooropgestelde hypotheses neigen naar een toename 
van het telewerk en dus een afname van de werkgerelateerde 
mobiliteit, die meer rechtstreeks van invloed is op de 
verplaatsingen met het openbaar vervoer. Het veronderstelde 
effect van telewerk op een verandering in het autoverkeer 
verdient echter nadere analyse.

De invoering van Stad 30 leidt in 
2021 tot een snelheidsverlaging 
in het BHG

De invoering van de "Stad 30" in het BHG op 1 januari 2021 
heeft ook een grote impact gehad op het autoverkeer en de 
gevolgen ervan: lagere gemiddelde snelheden en minder 
lawaai  [5]. In 2021 betrof de helft van de overtredingen een 
overschrijding van de snelheid met 11 tot 20 km/u (51%) en 
38% een overschrijding van 0 tot 10 km/u. In 2020 hadden de 
overtredingen vooral betrekking op overschrijdingen met 0 tot 
10 km/u (56%) (en 34% op 11 tot 20 km/u).

FIG. 106, Snelheidsovertredingen in het BHG per gemeente (2015-2021)

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL
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In 2021 werden in het Brussels Gewest 2826 strafbare feiten in verband met het rijden onder invloed van alcohol (-5% t.o.v. 
2020) en 974 van verdovende middelen (+ 17% t.o.v. 2020) vastgesteld. In het kader van de BOB-campagnes leverde in 2021 
van de 34.677 uitgevoerde ademtesten 0,7% een resultaat "Alert" (tussen 0,22 en 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde lucht 
(UAL)) en 2,1% een positief resultaat op (>0,35 mg/l. UAL). Het percentage ademtests in het kader van de BOB-campagnes 
met als resultaat "Positief" of "Alert" in december (3,8%, ten opzichte van een jaargemiddelde van 2,8%) wijst op een verhoogd 
voorkomen van rijden onder invloed van alcohol in die maand.

In 2021 vonden de meeste snelheidsovertredingen (85%) overdag plaats (58% op weekdagen en 27% in het weekend), terwijl 
de meeste alcoholovertredingen (63%) 's nachts plaatsvonden (48% in het weekend en 15% op weekdagen). Het percentage 
ademcontroles in het kader van de BOB-campagnes met als resultaat "positief" of "alert" is 's nachts veel hoger (5,3%) dan 
overdag (1,8%).

Overtredingen betreffende rijden onder invloed van alcohol of drugs

Tijdens de BOB-campagnes vindt 1 op de 2 positieve alcoholtests 
plaats tijdens weekendnachten

Het aantal overtredingen in verband met rijden onder invloed van drugs bleef in de loop van het jaar relatief stabiel. Net als bij 
alcohol geven de cijfers eerder de activiteit van de politie weer dan de werkelijke omvang van het fenomeen. 

FIG. 108, Alcohol- en drugsovertredingen in het BHG per maand (2021)

FIG. 107, Alcoholcontroles in het kader van de BOB-campagnes in het BHG per maand (2021)

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL
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Openbaar vervoer2.2

Als massaal gebruikte vervoerswijze en specifieke plaats waar verschillende reizigersstromen met verschillende profielen elkaar 
kruisen, vormt het openbaar vervoer [7] een belangrijk onderzoekspunt. We stellen in 2021 opnieuw een stijging van het gebruik 
van het openbaar vervoer vast (+12% t.o.v. 2020) na de aanzienlijke daling naar aanleiding van de gezondheidscrisis (-42,9% in 
2020 t.o.v. 2019). Het gebruik ligt in 2021 echter nog steeds veel lager dan voor de gezondheidscrisis.

1 op de 3 geregistreerde 
geweldplegingen op het OV 
in België doet zich voor in het 
BHG

7 op de 10 geregistreerde 
diefstallen met geweld op het 
OV in België doen zich voor in 
het BHG

FIG. 109, Criminele figuren "Openbaar vervoer" in het BHG (2015-2021)

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL 
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FIG. 110, Strafzaken bij de politierechtbank van Brussel (2021)
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Politierechtbank

Verkeersovertredingen worden behandeld door de Brusselse rechtbanken (Nederlandstalig en Franstalig), die uitsluitend 
bevoegd zijn voor het Brussels Gewest. In 2021 werden er 23.062 zaken aanhangig gemaakt, waarvan de overgrote meerderheid 
verkeersovertredingen zonder ongevallen betrof (82%). Dit aantal ligt iets hoger dan in 2020 (+5%). 

8 van de 10 strafzaken bij de Brusselse politierechtbank betreffen 
verkeersovertredingen zonder ongevallen 
(82% van de in 2021 aanhangig gemaakte zaken)
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Accidentologie

Opnieuw stijging 
van het aantal 
slachtoffers na 
de scherpe daling 
in 2020

Na de daling in 2020 als gevolg van de pandemie en de impact daarvan op de mobiliteit, 
stijgt het aantal verkeersslachtoffers opnieuw in 2021, maar blijft op een lager niveau dan 
voor de gezondheidscrisis [2][3][4]. 

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

In 2021 worden fietsers 
het meest getroffen 
door ongevallen met 
lichamelijke letsels

Het aantal gewonde 
stepgebruikers neemt toe 
en vertegenwoordigt nu  
1 op de 10 slachtoffers  
(+179% t.o.v. 2020)

3

FIG. 111, Aantal verkeersslachtoffers met lichamelijke 
letsels in het BHG (2021)

FIG. 114, Verkeersslachtoffers met lichamelijke 
letsels naargelang de leeftijd in het BHG (2021)
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FIG. 112, Verkeersslachtoffers met lichamelijke letsels in het BHG 
naargelang de vervoerswijze (2015-2021)

0

500

1.000

1.500

2.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FIETS 

AUTO 

VOETGANGER

ELEKTRISCHE STEP

BROMFIETS

MOTORFIETS

ANDERE

AUTOBUS

BESTELWAGEN

VRACHTWAGEN

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL, extr. d.d. 04/05/2022.

THEMATIEK 6: MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

100

0

100

0

100

0

3.983

137

6

FIG. 113, Percentage verkeersslachtoffers met 
lichamelijke letsels naargelang de vervoerswijze 
in het BHG (2021)
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Conclusies en denkpistes

De mobiliteit in het Brussels Gewest is de laatste jaren 
aanzienlijke veranderd, door de toepassing van een nieuw 
mobiliteitsbeleid (bv. het Gewestelijk Mobiliteitsplan  
Good Move 2020-2030, gemeentelijke mobiliteitsplannen, 
het Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2021-
2030), de aanpassing van de infrastructuur (fietspaden, 
openbaarvervoernetwerk) of de verandering van de 
gewoonten van de gebruikers (bv. nieuwe vervoermiddelen, 
fietsen, telewerken). De inwerkingtreding van de maatregel 
Stad 30 in 2021 was een belangrijke stap om het wegverkeer te 
vertragen en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. 
Na het uitzonderlijke jaar 2020 is er een langzame terugkeer 
naar de normale situatie, met opnieuw een stijgend gebruik 
van het openbaar vervoer en een herstel van het wegverkeer. 
Tegelijkertijd blijven fietsen en andere actieve vervoerswijzen 
toenemen. Toch lijkt de gezondheidscrisis een blijvend effect 
te hebben op de werkgerelateerde mobiliteit (meer telewerken, 
modal shift voor pendelaars, enz.).

In 2021 blijven snelheidsovertredingen de voornaamste 
verkeerovertreding in het BHG. Er wordt een lichte daling 
vastgesteld ten opzichte van 2020 in een context van 
constante stijging sinds 2015 (die met name verband houdt  
met de toenemende automatisering van de controle-
methoden). De invoering van het beleid Stad 30 leidt tot een 
daling van de gemiddelde verkeerssnelheid, deze dynamiek 
zou de komende jaren nog versterkt moeten worden door de 
geleidelijke uitvoering van het gewestelijk mobiliteitsplan. In 
dezelfde optiek is de bestrijding van "verkeersduivels" (te hoge 
snelheid, rijden onder invloed, afleiding, onvoldoende gebruik 
van veiligheidsuitrusting) een prioriteit, zowel op institutioneel 
als op politioneel niveau [6].

 › Naar aanleiding van deze vaststellingen wordt het gebruik 
van nieuwe technologieën (ANPR-camera's, enz.) ter 
ondersteuning van de politiecapaciteit aangemoedigd  [6]. 
Het doel is de wegcontroles te automatiseren voor de 
soorten overtredingen die (semi-)automatisch kunnen 
worden verwerkt en politiecapaciteit vrij te maken 
voor fenomenen die niet automatisch kunnen worden 
vastgesteld (rijden onder invloed, enz.).

Naast de mobiliteitstransitie die al vele jaren in het BHG 
waarneembaar is (toename van het aantal fietsers, nieuwe - al 
dan niet gedeelde - vervoermiddelen, veranderingen aan de 
infrastructuur, enz.) heeft de gezondheidscrisis ervoor gezorgd 
dat verplaatsingen flexibeler worden [1] (massaal invoeren van 
telewerk, vermindering van langeafstandsverplaatsingen, 
sterke toename van de actieve vervoerswijzen, enz.). De 
tendensen hebben zich in 2021 voortgezet en moeten verder 
worden geanalyseerd. Het delen van de openbare ruimte 
tussen verschillende soorten gebruikers en gebruiksvormen 
vormt op dit vlak een centrale uitdaging, niet alleen vanuit 
het oogpunt van de verkeersveiligheid in strikte zin (waarvan 
het aanzienlijk aantal slachtoffers bij fietsers, voetgangers 
en stepgebruikers het bewijs vormt), maar ook met zicht op 
de aangename sfeer binnen deze gedeelde ruimten (en de 
conflicten die hieruit kunnen voortvloeien).

 › Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
veiligheid van kwetsbare weggebruikers (voetgangers, 
fietsers, ouderen, enz.) en aan plaatsen - vooral die met 
hoge concentraties weggebruikers - en tijdstippen die als 
ongevalgevoelig beschouwd worden, met een risico op 
gebruiksconflicten. 

Ondanks een lichte stijging ten opzichte van 2020 bleef het 
gebruik van het openbaar vervoer veel lager dan voor de 
gezondheidscrisis. Binnen enkele jaren wordt echter een 
terugkeer naar de normaliteit (pre-Covid) verwacht, hoewel 
telewerk een belangrijke factor zal blijven.

 › Wegens zijn structurerende en essentiële rol in 
de intragewestelijke mobiliteit moet het Brusselse 
openbaarvervoernet elke weggebruiker (rekening houdend 
met zijn specifieke kenmerken) een veilige omgeving bieden. 
Daarom moet het beleid van de vervoersactoren met 
betrekking tot de problemen die op het net geconstateerd 
worden (belaging, geweld tegen het personeel, 
zakkenrollerij, enz.), worden ondersteund.
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Thematiek 7 Milieu en overlast
Milieuproblemen in het BHG betreffen zowel de natuurlijke (water- en 
luchtkwaliteit en biodiversiteit) als de stedelijke kenmerken (kwaliteit van 
de leefomgeving en van de openbare ruimte) van het grondgebied. Zoals de 
Gewestelijke veiligheidsenquêtes aantonen is overlast, met name op het vlak van 
netheid, hier een belangrijk aandachtspunt en een grote bekommernis van zowel 
burgers als ondernemingen. Deze overlast heeft een belangrijke invloed op het 
veiligheidsgevoel  [1]. De andere pijnpunten, waarop het GVPP zich richt, hebben 
betrekking op lawaai, de privatieve bezetting van de openbare ruimte, en het 
hinderlijke stilstaan en parkeren (reeds besproken in deel II. Algemeen beeld in 
het deel over gemeentelijke administratieve sancties) maar ook op respectloos 
gedrag en dierenwelzijn. De omgang met extreme milieu- of klimaatsituaties 
(verontreinigingspieken, hittegolven, overstromingen, enz.) wordt behandeld 
onder thema 9 van dit rapport (Crisisbeheer en veerkracht). 
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In het kort
›  Meer dan 1 op de 2 ondernemingen 

heeft vaak of altijd te maken met 
milieuproblemen, waarbij zwerfvuil en het 
hinderlijke stilstaan en parkeren met stip de 
meest voorkomende zijn

›  Overwicht van nachtlawaai in de politiestatistieken 
(675 pv’s in 2021)

›  Belangrijke rol van de administraties (Leefmilieu 
Brussel, Net Brussel en de gemeenten) die sinds 
2015 steeds meer pv’s uitschrijven en verwerken (netheid, 
dierenwelzijn, lawaai, vervuiling)

›  Weinig strafrechtelijke vervolgingen en 
veel alternatieve maatregelen 

›  Opkomende problemen: 

›  Dierenwelzijn: +49% sinds 2015 in politie-statistieken en +19% 
in door Leefmilieu Brussel verwerkte processen-verbaal  

›  Vervuiling (luchtvervuiling in het bijzonder): tweede 
meest voorkomende onderwerp in de klachten die Leefmilieu Brussel 
ontvangt en een sterke stijging van het aantal zaken dat sinds 2015 
bij het Correctioneel parket van Brussel wordt ingediend

Enkele definities
 
SEVESO: industriële sites waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of gebruikt met 
risico's op ernstige ongevallen in geval van brand/explosie/lekkage [A].

IED: Europese richtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) [B].

LEZ: Low Emission Zone (Lage-emissiezone) in Brussel sinds 1 januari 2018. Deze maatregel verbiedt de meest 
vervuilende voertuigen in Brussel te rijden volgens een vooraf vastgelegde kalender.
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Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

56% van de ondernemingen zegt in de 12 maanden voorafgaand 
aan de enquête vaak of altijd problemen te hebben ondervonden in 
verband met overlast en het milieu

FIG. 115, Percentage van de ondernemingen die in de 12 
maanden voorafgaand aan de enquête vaak of altijd 
problemen hebben ondervonden in verband met overlast 
en het milieu

FIG. 116, Percentage ondernemingen dat in de 12 maanden 
voorafgaand aan de enquête vaak of altijd problemen 
ondervond in verband met overlast en het milieu- per 
cluster

FIG. 117, Percentage ondernemingen dat in de 12 maanden 
voorafgaand aan de enquête vaak of altijd problemen 
ondervond in verband met overlast en het milieu- per 
activiteitensector
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THEMATIEK 7 : MILIEU EN OVERLAST

2.1

2

Zwerfvuil en vervuiling en het hinderlijke stoppen en parkeren van 
voertuigen zijn de meest voorkomende problemen

Een kwart van de ondernemingen zegt vaak of altijd last 
te hebben gehad van geluidsoverlast in de 12 maanden 
voorafgaand aan de enquête. Ter herinnering: in 2020 vonden 
6 van de 10 Brusselaars lawaai een tamelijk of zeer belangrijk 
probleem in het BHG, en in 2021 blijft dit het onderwerp 
waarover Leefmilieu Brussel de meeste klachten van burgers 
ontvangt (zie hieronder). 

De bedrijven in de Kanaalzone worden het meest met deze problemen 
geconfronteerd, evenals de sectoren van handel, industrie, vervoer 
en dienstverlening aan personen
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Politiële criminaliteitsstatistieken 

Geregistreerde criminaliteit 

Afgezien van nachtlawaai 
registreert de politie weinig 
criminele feiten die verband 
houden met het milieu in het BHG 
(afval, vervuiling, enz.)

Naast de activiteit van de politie spelen op het vlak van milieu 
ook verschillende gewestelijke actoren (met name Leefmilieu 
Brussel en Net Brussel, zie verder) of gemeentelijke actoren 
(via sanctionerende ambtenaren en het GAS-systeem, zie 
hierboven Deel II. Algemeen beeld van de criminaliteit) een 
belangrijke rol bij de vaststelling en de aangifte van inbreuken. 

FIG. 118, Inbreuken "Milieu” geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)
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FIG. 119, Feiten van nachtlawaai geregistreerd door de politie die op het niveau van de Brusselse wijken kunnen worden 
gelokaliseerd (86,5% van het totale aantal feiten) (2021)

Bron: CSD Brussel

Nachtlawaai

In 2020 waren de gevallen van nachtlawaai geregistreerd door de politie toegenomen, met name in verband met bepaalde 
lockdownfeestjes en aangiftes door buren tijdens de lockdowns als gevolg van de COVID-19 pandemie. 

Daling van het aantal geregistreerde feiten van nachtlawaai in het 
BHG in 2021 (-11% t.o.v. 2020 en -9% t.o.v. 2015)  

Maar stijging ten opzichte van 2020 in sommige drukkere wijken door 
de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen 

Dit geldt voor de Universitaire wijk en de wijken Flagey-Malibran in Elsene, de Jachtwijk in Etterbeek, maar ook voor meer 
centrale wijken, met name rond het Noord- en het Zuidstation. 

Er moet op worden gewezen dat nachtlawaai in het BHG administratief wordt vervolgd via het GAS-systeem (met uitzonderingen, 
bv. een minderjarige dader), overeenkomstig de protocolovereenkomsten die zijn gesloten tussen de procureur des Konings en 
de gemeenten voor de vervolging van gemengde misdrijven. Ten minste 8 van de 10 pv’s voor nachtlawaai lijken administratief 
te worden vervolgd, aangezien de gemeentelijke sanctionerende ambtenaren in 2021 melden 537 dossiers voor "nachtlawaai" 
te hebben ontvangen en verwerkt (zie hierboven Deel II. Algemeen beeld) - "ten minste", omdat het voor sommige gemeenten 
niet mogelijk is de verschillende soorten gemengde misdrijven in de GAS-dossiers te onderscheiden. 
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Administratieve statistieken2.2

2.2.1 Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel (LB) heeft een inspectiedienst (Inspectoraat) die belast is met het toezicht op de correcte toepassing van het 
zogenaamde Wetboek voor milieu-inspectie [C] en daarmee met de bescherming van het milieu. De inspecteurs die er werken 
(46 in 2021, waarvan 9 gespecialiseerd in dierenwelzijn en 37 in milieu) voeren preventieve inspecties uit volgens een vijfjarig 
inspectieplan (momenteel het plan 2020-2024) dat in jaarlijkse programma's is opgesplitst, alsook na klachten van burgers of 
naar aanleiding van incidenten.

In 2021 waren de prioriteiten van de inspectie van LB  [D]: de verplichting om ander afval dan huishoudelijk afval te sorteren 
en te beheren; de bescherming van "Natura 2000"-gebieden; en de controle van inrichtingen die geclassificeerde installaties 
exploiteren - d.w.z. inrichtingen die een effect op het milieu kunnen hebben en daarom onderworpen zijn aan een vergunning 
die hun activiteiten regelt om overlast te voorkomen/beperken  [E]. Deze prioriteiten zijn van groot belang in een verstedelijkt 
en dichtbevolkt Gewest: afvalbeheer is noodzakelijk, zowel om een schone en aangename leefomgeving te behouden als om 
de impact ervan op het milieu te verminderen; groene ruimten - met inbegrip van gebieden van het Europese netwerk van de 
natuurlijke en halfnatuurlijke "Natura 2000"-gebieden)  [2] - spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving (zie 
Deel I. Contextuele elementen). 

Top 3 
Klachten  
ontvangen  
door LB (2021)

1
2
3

LAWAAI/TRILLINGEN (67%)

LUCHTVERONTREINIGING (13%)

BIODIVERSITEIT (6%)

In 2021 heeft LB meer klachten ontvangen dan in 2020 (+4%). De behandelde onderwerpen bestaan enerzijds uit het probleem 
van overlast (lawaai/trillingen/afval) in een stedelijke omgeving en anderzijds wijzen ze op een groeiende bezorgdheid voor 
milieuvraagstukken zoals luchtverontreiniging, biodiversiteit, enz.

3.294 inspectiedossiers in 2021  
(+4% t.o.v. 2020 en +15% t.o.v. 2016)

FIG. 120, Klachten ontvangen door LB per onderwerp (2020-2021) 

2020

2021

Bron: LB – Inspectoraat

LAWAAI/TRILLINGEN

LUCHTVERONTREINIGING

BIODIVERSITEIT

AFVAL

NIET-IONISERENDE STRALING

DIVERS (WATER, ENERGIE,…)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

448

473

82

94

55

41

36

41

25

26

31

26

De inspectiedossiers die het Inspectoraat van LB in 2021 heeft behandeld, weerspiegelen ten dele de prioriteiten voor 2021 en 
de kwesties die in de klachten aan bod kwamen. Het gaat onder meer om: de verplichting om niet-huishoudelijk afval te sorteren 
en te beheren (d.w.z. door ondernemingen en professionals) (609 dossiers), het bezit en de naleving van milieuvergunningen 
(229 dossiers), asbestverwijderingslocaties (196 dossiers), maar ook in mindere mate: verwarmingsinstallaties, risicobedrijven 
(Seveso  [A], IED  [B], enz.), EPB-certificaten, verspreiding van versterkt geluid, distributie van niet-reglementaire plastic zakken 
voor eenmalig gebruik, alsook het bezit van beschermde soorten (7 dossiers), de bescherming van de biodiversiteit (11 dossiers) 
en de specifiekere bescherming van Natura 2000-gebieden (18 dossiers), een prioriteit van Leefmilieu Brussel in 2021. 
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FIG. 122, Details van milieupv’s gerapporteerd aan LB (2021) 
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THEMATIEK 7 : MILIEU EN OVERLAST

Bron: LB – Inspectoraat

588 pv’s ontvangen door Leefmilieu Brussel in 2021, een stijging ten 
opzichte van 2020 (+16%) maar zonder terug te keren naar de piek 
van 2019 (923 pv’s)

FIG. 121, Pv’s gerapporteerd aan LB per thema (2015-2021) 

Bron: LB – Inspectoraat
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Het grootste aantal pv’s, in verband met vliegtuiglawaai, waren in 2020 met de Covid-19 pandemie aanzienlijk afgenomen 
(reisverbod enerzijds en tijdelijke decriminalisering van geluidsovertredingen voor vluchten in verband met het beheer van de 
gezondheidscrisis anderzijds). Ze stijgen opnieuw in 2021. Op het vlak van leefmilieu zien we daarentegen een verdere daling van 
het aantal pv’s: terwijl de pv's die de ambtenaren van LB opstellen in 2021 toenemen (van 166 in 2020 naar 192), nemen de pv's die 
gemeentelijke ambtenaren of politieagenten opstellen, aanzienlijk af (van 72 in 2020 naar 41 in 2021). Het aantal pv’s in verband 
met dierenwelzijn is weliswaar nog steeds laag, maar neemt gestaag toe (van 0 in 2015 naar 88 in 2021). 

Pv’s inzake milieu ontvangen door LB in 2021

De pv’s in verband met afval blijven de grootste 
groep, maar vertonen een sterke daling (-25% 
t.o.v. 2020), evenals die in verband met vervuiling 
(-75%). Het aantal pv’s met betrekking tot 
milieuvergunningen (een prioriteit voor de inspectie 
in 2021) en lawaai (het thema waarvoor LB in 2021 
de meeste klachten ontving) stijgen het sterkst 
(respectievelijk +17 en +94% t.o.v. 2020). 

100
0267

233

88

AFVAL ANDERE

PLASTIC ZAKKEN VOOR 
EENMALIG GEBRUIK

NIET-SORTEREN VAN AFVAL 
(BEDRIJVEN)

MILIEUVERGUNNING

LAWAAI ANDERE

BUURTLAWAAI

VERSTERKT GELUID

WATERVERONTREINIGING

LUCHTVERONTREINIGING

ASBEST

ANDERE

75

35

13

31

33

25

36 42
3234

161513

25

2
1

2

1

2
4

15
2

2020

2021

Vliegtuigen

Leefmilieu

Dierenwelzijn

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)

Variatie

2015-2021

Variatie

2020-2021

+79% +40%

+24% -2%

/ +19%

2021



171

FIG. 121, Pv’s gerapporteerd aan LB per thema (2015-2021) 

Net Brussel

FIG. 123, Pv’s behandeld door Net Brussel (2015-2021)

FIG. 124, Pv’s opgesteld in 2021 behandeld door Net Brussel per type 

FIG. 125, Personen betrokken bij zaken behandeld door Net Brussel (2020- 2021)

Bron: Net Brussel
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2.2.2

Terwijl Leefmilieu Brussel verantwoordelijk is voor alle aangelegenheden die onder het zogenaamde Wetboek voor milieu-
inspectie [C] vallen, is Net Brussel bevoegd voor alle inbreuken op het vlak van afvalbeheer, met uitzondering van de controle op 
het bestaan van een ophaalcontract  [F]. De pv’s die door dit gewestelijk agentschap worden verwerkt, worden uitgeschreven 
door inspecteurs van Net Brussel zelf (25 in 2021), gemeentelijke ambtenaren of politieagenten. 

3.046 pv’s behandeld in 2021 door Net Brussel, waarvan de 
helft betrekking had op “vuil" (weggooien van zakdoekjes, 
sigarettenpeuken, blikjes, enz.) of slecht gesorteerd afval 
(vastgesteld tijdens systematische dagelijkse controles)

In 2021 meldt Net Brussel dat het 
21 GAS-boetes (12 in 2020) en 24 
waarschuwingen heeft uitgeschreven 
en verstuurd aan gemeentelijke 
sanctionerende ambtenaren (zie 
hierboven Deel II. Algemeen beeld).

44% van de personen betrokken bij de 
zaken behandeld door Net Brussel in 
2021 zijn mannen, 37% zijn vrouwen en 
19% zijn rechtspersonen. 
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Bron: GAN, gemeenten

FIG. 126, Vervuiling van de openbare ruimte en reactie op lokaal/gewestelijk niveau (2021)

Source : ARP, communes
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Netheid in de openbare ruimte is zowel voor burgers als ondernemingen een belangrijke bekommernis (zie GVE 2020 en 2021). 
Het gaat hier om het illegaal dumpen en weggooien van zwerfvuil – en niet om het sorteren en/of het respecteren van het 
tijdschema voor het buitenzetten van de vuilniszakken. De overheid kan op verschillende manieren actie ondernemen om dit 
probleem aan te pakken. Op lokaal niveau kunnen gemeenten ervoor kiezen: 

 › deze feiten te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS - zie Algemeen beeld hierboven) op basis van 
artikel 14 van het Algemeen politiereglement (APR) - de gemeenten die deze keuze maken stellen vaststellende ambtenaren 
aan in hun dienst netheid (bv. Elsene, Ukkel en Etterbeek, zie Algemeen beeld hierboven); 

 › een belasting toe te passen op basis van een gemeentelijk belastingsreglement voor het net houden van de openbare 
ruimte - waardoor sneller kan worden gereageerd en geen specifieke opleiding vereist is voor de ambtenaren die de feiten 
vaststellen. Sommige gemeenten combineren in bepaalde gevallen het GAS-systeem en het systeem van belasting. 

Van de pv’s die door Net Brussel werden uitgeschreven (zie hierboven), hebben er enkele specifiek betrekking op de vervuiling 
van de openbare ruimte. Dit omvat de pv’s die door Net Brussel zijn uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten, via camera's 
of op heterdaad (categorisering van Net Brussel). 

Veel belastingen in verband met de netheid van de openbare ruimte in 
de stad Brussel, Anderlecht en Schaarbeek  
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FIG. 127, GAS-dossiers betreffende artikel 14 van het APR per wijk (96% van de incidenten lokaliseerbaar op wijkniveau 
voor 16 gemeenten) (2021)

Artikel 14 van het algemeen politiereglement
§1. Het is verboden om eender welk voorwerp of eender welke plaats van de openbare ruimte te bevuilen of te beschadigen op 
gelijk welke manier, door eigen toedoen of door toedoen van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of zeggenschap 
heeft, zoals:
1. elk voorwerp van algemeen nut of ter versiering van de openbare ruimte; 
2. elk onderdeel van het stadsmeubilair; 
3. de galerijen en doorgangen op privégrond die voor het publiek toegankelijk zijn; 
4. de openbare gebouwen en privé-eigendommen, met inbegrip van gevels, muurtjes, hekken en andere bouwelementen die 

aan de openbare ruimte grenzen. 
§ 2. Worden onder meer bedoeld het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, blikjes, plastic of glazen flessen, papier, 
voedselafval enzovoort. Het is tevens verboden om op een openbare plaats een asbak te legen.

GAS-dossiers betreffende zwerfvuil in de openbare ruimte

Veel inbreuken 
vastgesteld rond 
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De GAS-dossiers betreffende feiten met zwerfvuil in de openbare ruimte (art. 14 van het APR) komen in bijna alle Brusselse 
wijken voor, waaruit blijkt dat geen enkele plaats van dit probleem gespaard blijft. Toch vallen sommige wijken op door het 
hoge aantal feiten dat hier opgetekend wordt: heel vaak zijn er meldingen van sluikstorten in de buurt van glascontainers, olie-
inzamelpunten of kledingcontainers. Dit is het geval in Etterbeek, Oudergem, Vorst en Ukkel, in de wijken waar de kaart een 
hoge concentratie van dossiers in verband met artikel 14 van het APR laat zien. We herinneren eraan dat deze cijfers afhangen 
van de investeringen die de gemeenten op dit gebied hebben gedaan. De hoogste cijfers komen overeen met gemeenten die 
vaststellende ambtenaren hebben aangesteld in hun dienst netheid (zie Algemeen beeld hierboven).

Bron: gemeenten

0 2,5 5 km

Source : communes

KALEVOET-MOENSBERG

SAINT-DENIS - NEERSTALLE

ALTITUDE 100

VAN VOLXEM - VAN HAELEN

KORENBEEK

GANSHOREN CENTRE

VILLAS DE GANSHOREN
PAIX

QUARTIER MARITIME

SAINT-PIERRE

CHASSE CHAUSSÉE DE WAVRE - SAINT-JULIEN



174

THEMATIEK 7 : MILIEU EN OVERLAST

FIG. 128, Instroom bij het Correctioneel parket van Brussel van zaken in verband met milieu (2015-2021)

FIG. 129, Wijze van instroom van zaken in verband met het milieu met een instroom > 10 instromen bij het Correctioneel 
parket van Brussel (2021) 

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
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Dit sluit aan bij het huidige probleem van de luchtverontreiniging, dat zowel door de burgers wordt opgemerkt (zie de door 
Leefmilieu Brussel hierover ontvangen klachten, zie hierboven) als bij het ingevoerde overheidsbeleid, bijvoorbeeld op het 
gebied van mobiliteit (met bv. de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) en de invoering van de "stad 30" in het BHG, zie 
hierboven deel I. Contextuele elementen). Ook uit campagnes voor het meten van de luchtkwaliteit, zoals CurieuzenAir* in het 
najaar van 2021, blijkt dat het publiek zich steeds meer bewust wordt van dit probleem. 
*Een participatief wetenschappelijk project om de luchtkwaliteit in Brussel te analyseren, opgezet door de Universiteit Antwerpen, BRAL en de Vrije Universiteit Brussel, in samen-
werking met Leefmilieu Brussel [3].

Belangrijke rol van de inspectiediensten, verantwoordelijk voor meer 
dan 90% van de zaken betreffende afvalbeheer en verontreiniging die 
bij het parket worden ingediend 

Sterke en aanhoudende stijging sinds 2015 van he
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ten opzichte van 2015)
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Jeugdparket – Instroom2.3.2

2.3.3

Milieuzaken zijn beperkter in de instroom van MOF-zaken bij het Jeugdparket: in 2021 zijn er slechts drie instromende zaken 
geteld op het gebied van dierenbescherming.

Correctioneel parket – Uitstroom

FIG. 130, Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel betreffende milieuzaken, uitgesplitst naar tenlastelegging en 
beslissing tot afsluiting (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Strafrechtelijke vervolging 
(bijna) onbestaand en 
alternatieve maatregelen 
veel meer gebruikt dan bij 
andere thematieken

Tot 80% van de beslissingen tot afsluiting zijn alternatieve maatregelen 
voor geluidsnormen in een stedelijk milieu, beheer van industrieel afval en 
lucht- en waterverontreiniging. Deze alternatieve maatregelen omvatten 
administratieve boetes zoals die opgelegd door Leefmilieu Brussel en Net 
Brussel (zie hieronder). 
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Administratieve statistieken2.4

2.4.1 Leefmilieu Brussel

De 588 pv’s die Leefmilieu Brussel 
in 2021 ontving, kunnen worden 
opgevolgd door het parket (gebeurt 
zelden: in 2021 twee pv’s in verband met 
milieu (niet-sorteren van afval door een 
onderneming en een milieuvergunning) 
en twee voor dierenwelzijn) of door een 
administratieve boete (komt veel vaker 
voor). We moeten ook opmerken dat 
een beslissing tot een boete betrekking 
kan hebben op verscheidene pv’s, 
gegroepeerd in hetzelfde dossier. 
De cijfers zijn dus niet rechtstreeks 
vergelijkbaar met het aantal pv’s. 
Bovendien kunnen in 2021 genomen 
beslissingen tot een boete betrekking 
hebben op pv’s van dat jaar of van 
voorgaande jaren. 

310 beslissingen tot een boete uitgesproken in 2021, een stijging ten 
opzichte van 2020 (+30%) maar nog steeds ver verwijderd van het 
niveau van voor de crisis (421 in 2019)

Het totale bedrag van deze boetes waartoe in 2021 is besloten, bedraagt 2.353.883 euro. 85% hiervan komt uit ‘vliegtuig’ 
dossiers. Bij de ‘milieudossiers’ (in totaal 336.883 euro aan boetes) heeft iets meer dan de helft van het bedrag (172.474 euro, 
d.w.z. 51%) betrekking op dossiers in verband met asbestproblemen. 

Net Brussel2.4.2

FIG. 131, Beslissingen tot een boete uitgesproken door het Inspectoraat van 
Leefmilieu Brussel (2015-2021)

2021

FIG. 132, Beslissingen tot een boete uitgesproken door Net Brussel (2015-2021)

2021

Bron: LB – Inspectoraat 

Bron: Net Brussel
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Net als in 2020, werd in 2021 geen 
enkel pv dat aan Net Brussel verstuurd 
werd, door het parket vervolgd. De 
opgelegde boetes bedragen in 2021 
111.913 euro, een lichte stijging ten 
opzichte van het bedrag in 2020 
(+6%), maar een bedrag dat maar 
de helft bedraagt van de boetes die 
tussen 2017 en 2019, vóór de Covid-19 
pandemie, werden opgelegd. 
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FIG. 132, Beslissingen tot een boete uitgesproken door Net Brussel (2015-2021)

Conclusies en denkpistes

Het milieu is een complex vraagstuk, met een ecologische 
dimensie (lucht- en waterkwaliteit, verontreiniging, 
biodiversiteit, enz.) en een stedelijke dimensie (netheid, geen 
verloedering van de bebouwde omgeving, kwaliteit van de 
openbare ruimten), die in het BHG nauw met elkaar verweven 
zijn. 

Problemen in verband met netheid blijven op de voorgrond 
in het BHG, zowel wat betreft de overlast die ondernemingen 
(GVE 2021) en burgers (GVE 2020) ervaren als in de cijfers van 
pv’s (van de politie, Leefmilieu Brussel en Net Brussel). 

 › Preventie is een pijler die moet worden versterkt door 
burgers en professionals nog bewuster te maken van 
afvalbeheer en dat bewustzijn ook te onderhouden. 

 › Diegenen die betrokken zijn bij het net houden van de 
openbare ruimte moeten ook voldoende opgeleid en 
toegerust zijn om hun werk in alle veiligheid uit te voeren 
(bv. het weghalen van druggerelateerd afval in de openbare 
ruimte - zie T3 hierboven). 

Naast de kwestie van netheid zijn er de laatste jaren ook andere 
aspecten naar voor gekomen. Dit is enerzijds dierenwelzijn 
en anderzijds het probleem van luchtverontreiniging, in een 
context waarin de ecologische kwestie steeds belangrijker 
wordt in het collectieve bewustzijn. Dit vraagstuk houdt ook 
verband met mobiliteit (bv. de uitvoering van de LEZ om de 
luchtkwaliteit te verbeteren - zie hierboven Deel I. Contextuele 
elementen). 

 › In de huidige maatschappelijke context zouden de 
opkomende thema’s van milieucriminaliteit de komende 
jaren een plaats moeten krijgen in de prioriteiten 
van de veiligheidsactoren (politie en justitie), naast 
meer "traditionele" vormen van criminaliteit zoals 
eigendomsdelicten of druggerelateerde misdrijven. 

Afgezien van feiten van nachtlawaai speelt de politie niet 
de hoofdrol bij het vaststellen van milieumisdrijven. Dit 
is eerder de verantwoordelijkheid van organisaties zoals 
Leefmilieu Brussel of Net Brussel in het BHG. Evenzo worden 
vervolgingen vaker op administratief dan op strafrechtelijk 
niveau uitgevoerd, dus via boetes als alternatief voor 
vervolging. 

 › De niet-strafrechtelijke behandeling van milieumisdrijven 
maakt een snellere reactie mogelijk, maar kan het perverse 
effect hebben dat zij minder ernstig lijken dan andere 
soorten misdrijven, ook al wordt milieucriminaliteit een 
steeds belangrijker thema in de criminologie. Het lijkt 
derhalve van essentieel belang dat ernstige milieumisdrijven 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, wat impliceert dat 
het parket over de nodige capaciteit moet beschikken om 
ze te behandelen, zowel qua personeel als expertise. 

 › Wat de administratieve weg betreft, kan worden opgemerkt 
dat financiële sancties (administratieve boete) niet altijd 
de meest educatieve aanpak zijn. Dit blijkt uit de positieve 
ervaringen van gemeenten die alternatieve straffen zoals 
de 'taakstraf/gemeenschapsdienst' of opleidingen over 
netheid/afvalsortering hebben ingevoerd voor overtreders 
in GAS-dossiers. Het initiatief in deze richting dat 
momenteel door Leefmilieu Brussel en Net Brussel wordt 
uitgewerkt, is dan ook een interessante piste.

Tot slot is samenwerking een sleutelelement, gezien het 
aantal betrokken actoren dat samen aan deze kwesties moet 
werken. 

 › Regelmatig overleg en een goed begrip van elkaars 
werk zijn essentieel om een vlot proces en een snelle 
en doeltreffende overdracht van informatie tussen de 
gerechtelijke en administratieve actoren mogelijk te maken. 
Dit is noodzakelijk voor de opvolging van zaken, maar ook 
om in de toekomst een nauwkeuriger en geconsolideerd 
beeld van de hier aangehaalde problematieken te kunnen 
schetsen. 
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Thematiek 8 Smokkel en fraude
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is door zijn specifieke context (zie I Contextuele 
elementen) niet alleen een economische,   toeristische en culturele trekpleister, 
maar ook aantrekkelijk op het vlak van supraregionale en georganiseerde criminele 
fenomenen. Grootschalige smokkel, economische en financiële fraude worden 
vaak gepleegd door 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 (valse 
documenten, namaak, wapens, enz. – voor de handel van psychoactieve middelen 
zie T3), economische en financiële misdrijven (fiscale of sociale fraude, witwassen 
van geld, enz.), maar ook cybercriminaliteit. Binnen cybercriminaliteit wordt meestal 
het onderscheid gemaakt tussen cyber-dependent crime en cyber-enabled crime. 
Cyber-dependent criminaliteit omvat misdrijven die niet kunnen bestaan buiten 
de digitale wereld (bv. hacking en cybersabotage (malware, ransomware, DdoS-
aanval, enz.)) en hebben vaak sabotage, spionage of financieel gewin tot doel. 
Cyber-enabled criminaliteit zijn traditionele misdrijven die worden vergemakkelijkt 
of waarvan de schaal kan worden vergroot door gebruik te maken van digitale 
technologie (bv. online oplichting, kinderpornografie, intimidatie, afpersing, 
racisme, polarisering, heling, seksuele uitbuiting en vervalsing van documenten). 
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 van daders te garanderen [1][2]. 
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In het kort

›  35% van de Brusselse ondernemingen geeft aan 
minstens één keer slachtoffer te zijn geworden van 
fraude

›  Oplichting via het internet is volgens de 
politionele criminaliteitsstatistieken met 
349% gestegen ten aanzien van 2015

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

›  Top 3 meest geregistreerde feiten van fraude door de politie

›  Informaticabedrog
›  Oplichting via het internet
›  Oplichting zonder internet

Enkele definities
 
DARKNET: een versleuteld netwerk binnen het internet dat enkel toegankelijk is met specifieke software, 
configuraties of autorisatie.

HELING: het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft. 



182

THEMATIEK 8 : SMOKKEL EN FRAUDE

Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

2.1

2

In de Gewestelijke veiligheidsenquête van 2021 werden bedrijven bevraagd over slachtofferschap van offline en online 
oplichting.

35% van de bedrijven is in 
de 12 maanden voorafgaand 
aan de enquête minstens 
één keer het slachtoffer 
geworden van een vorm van 
fraude

Een op de vier bedrijven  
geeft aan het slachtoffer te 
zijn geweest van oplichting 
via het internet in de 
afgelopen 12 maanden

Ondernemingen 
gelegen in Brussel Stad 
geven het vaakst aan 
slachtoffer te zijn van 
fraude

De administratieve 
en financiële 
dienstensector geeft, 
met 42% van de 
bedrijven, het vaakst 
aan slachtoffer te zijn 
van fraude

FIG. 133, Percentage bedrijven dat aangeeft slachtoffer van fraude 
te zijn geworden in 12 maanden voorafgaand aan de enquête 

FIG. 134, Percentage bedrijven dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van ten minste 
een vorm van fraude in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête- per cluster

FIG. 135, Percentage bedrijven dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van ten minste 
een vorm van fraude in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête- per sector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Brussel stad

Residentiële gemeenten van het ZO

Residentiële gemeenten van het NW

Gemeenten van de 'eerste gordel'

Communes au passé industriel du Canal

Administratieve en financiële diensten

Diensten aan personen

Techniek/wetenschap

Horeca

Telecom/vrije tijd

Industrie/transport

Handel

Bouwsector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Oplichting met 
behulp van het 

internet

Ander soorten 
cyber aanvallen

Oplichting 
zonder gebruik 
van het internet

Namaak en 
gebruik van 
vervalsingen

Factuurfraude

%1 %113

BHG 35%

24%

14%
9% 9% 8%

38%

36%

34%

34%

31%

BHG 35%

42%

39%

36%

34%

34%

32%

30%

29%



183

FIG. 136, Inbreuken op het vlak van smokkel en fraude geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Politiële statistieken 2.1

Geregistreerde criminaliteit 2

De geregistreerde inbreuken moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De cijfers geven bijvoorbeeld 
niet aan of het misdrijf ernstig en georganiseerd van aard is (bv. sociale fraude, belastingfraude). De cijfers moeten verder als 
onvolledig beschouwd worden, aangezien sommige onderzoeken onder embargo staan (bv. corruptie, niet opgenomen in dit 
verslag). 

Gezien de diversiteit van de behandelde fenomenen worden de misdrijven in drie categorieën gepresenteerd: misdrijven zoals 
fraude, heling, witwassen en oplichting los van het internet; misdrijven in verband met wapens; en, tot slot, misdrijven in 
verband met informatica ('cybercriminaliteit'). 

Overzicht per inbreuk – smokkel en fraude 2.1.1
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1 op de 3 in België 
geregistreerde feiten 
van heling vindt plaats 
in het BHG 

De oververtegenwoordiging van heling in het BHG is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan het feit dat Brussel een belangrijke bestemming is voor de heling van kunst 
en antiek. De daling in het aantal gevallen van heling sinds 2020 lijkt zich door 
te zetten in 2021, al is de afname minder sterk (-5,3% t.o.v. 2020). Deze daling 
is mogelijks te wijten aan de COVID-19 pandemie en de daaraan gekoppelde 
maatregelen, die voor minder diefstallen zorgden.

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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Het aantal door de politie geregistreerde gevallen van fiscale en 
sociale fraude is relatief laag (170 en 16)

De inkomsten die de maatschappij hierdoor misloopt zijn echter zeer hoog. Sociale fraude bestrijkt hier fraude inzake sociale 
bijdragen (zwartwerk) en inzake uitkeringen. Fiscale fraude omvat btw-fraude en fraude inzake inkomensbelastingen.

Naast de politie zijn er andere overheidsdiensten (Douane en accijnzen, Economische inspectie, Belastinginspectie, Sociale 
inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD), enz.) verantwoordelijk voor het vaststellen van inbreuken zoals fiscale en sociale 
fraude, het witwassen van geld en namaak. Hierdoor geven de door de politie geregistreerde cijfers geen volledig beeld van de 
realiteit weer. 

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

2020)

Het witwassen van geld is sinds 2015 verdrievoudigd, maar stabiliseert 
in 2021

Sociale fraude

Zwartwerk is de meest voorkomende vorm van sociale fraude
De arrondissementscellen van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) voeren gezamenlijke acties om sociale fraude 
te bestrijden. In 2021 voerde de Brusselse cel 1.339 controles bij werkgevers uit. In totaal werden 2.362 werknemers en 999 zelf-
standigen gecontroleerd. Dit is een stijging met 86% ten opzichte van 2020, wat wellicht te verklaren valt door de normalisering 
na de COVID-19 pandemie. 46% van de controles bleek positief, waarvan een op de twee betrekking hadden op zwartwerk (zie 
ook T4) [3]. 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.

Witwassen en financiering van terrorisme

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is verantwoordelijk voor de behandeling van verdachte financiële feiten en 
verrichtingen in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in België (zie T2 voor terrorisme). CFI 
ontving in 2021 een recordaantal van 46.330 meldingen. In bijna de helft (45,9%) van de doorgemelde dossiers woonden de 
belangrijkste betrokkenen in het BHG (88,6% in België) [4].

FIG. 137, Crimineel fenomeen Identiteitsfraude geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 

1.701Identiteitsfraude

2021

Identiteitsfraude neemt af (-27% t.a.v. 2015 en -7% t.a.v. 

Identiteitsfraude met behulp van valse of vervalste documenten is een door de politie vastgesteld crimineel fenomeen, maar 
vormt op zich geen afzonderlijk misdrijf in het Strafwetboek. De fraude kan gepleegd worden door middel van verschillende 
strafrechtelijke inbreuken, zoals diefstal, vervalsing, misbruik van vertrouwen en verduistering, computerfraude, enz. 
Identiteitsfraude speelt een uiterst belangrijke rol bij 'illegale' immigratie en mensenhandel en –smokkel (zie T4), sociale fraude 
en oplichting. 
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Georganiseerde criminaliteit

Volgens het SOCTA 2021-verslag van Europol zijn de meest voorkomende fenomenen (80%) waarin criminele organisaties 
actief zijn drugs, georganiseerde eigendomsdelicten, online- en andere vormen van fraude, en mensenhandel en -smokkel. 
Die organisaties gebruiken verschillende technische en menselijke middelen om hun criminele activiteiten te ontplooien. Hierbij 
zijn tussenpersonen met uiteenlopende specialisaties (ICT, witwassen van geld, transport, enz.) betrokken. Verder gebruiken 
ze versleutelde communicatietechnologieën, contraspionagetechnieken, corruptie, valse documenten, gestolen voertuigen, 
fiscale constructies, geldezels, enzoverder om hun criminele activiteiten te beschermen [5]. 
 

Internationale georganiseerde criminele 
netwerken zijn actief in het BHG

Volgens de Global Organized Crime index zijn de belangrijkste criminele actoren 
betrokken in georganiseerde criminaliteit in België een mix van maffia-achtige groepen 
van buitenlandse en binnenlandse afkomst, evenals losse netwerken. De netwerken zijn 
geografisch relatief verspreid, maar zijn meer geconcentreerd in stedelijke gebieden, 
waaronder het BHG. België is hoofdzakelijk een bestemming en transitland voor 
mensenhandel en –smokkel, vooral met seksuele uitbuiting tot doel (zie T4). Ook deze 
specifieke criminele markt concentreert zich voornamelijk rond grote steden, waaronder 
Brussel [6].

In bijna 3 op de 10 dossiers spelen de feiten van 
georganiseerde misdaad zich af in het BHG 

Het laatste rapport over georganiseerde criminaliteit in België dateert van 2020. Hieruit 
blijkt dat de arrondissementen Antwerpen en Brussel het zwaarst getroffen worden door 
de activiteiten van criminele organisaties, aangezien bijna 6 op 10 criminele activiteiten 
zich hier afspelen [7]. 

Top 3 van de 
activiteiten 
van misdaad-
organisaties  
in België [7]

WITWASSEN 
VAN GELD

COCAÏNEHANDEL

SOCIALE FRAUDE

1
2
3

Operatie Sky

Dat georganiseerde criminele netwerken zeer actief zijn op het grondgebied van het BHG blijkt uit de ontmanteling van het 
communicatienetwerk Sky ECC in 2021. Het bedrijf Sky Global biedt cryptophones en encryptiesoftware (Sky ECC) aan waarmee 
men kan communiceren aan de hand van versleutelde berichten. Dergelijke versleutelde telefoons en apps worden door 
criminele netwerken gebruikt om onder de radar van de politie te blijven. De ontmanteling van het communicatienetwerk Sky 
ECC bracht voornamelijk feiten van  drugshandel aan het licht (zie T3). ‘Operatie Sky’ heeft in België geleid tot de identificatie 
van drugtrafieken, verschillende drugscriminelen, witwaskanalen en tot de in beslagname van goederen met een waarde van 
meer dan 40 miljoen euro [8]. In een andere grote operatie (oktober 2021) met het oog op de ontmanteling van een internationaal 
crimineel netwerk actief in de invoer, verwerking en verkoop van cocaïne, bleek in België het zwaartepunt van het netwerk in 
het BHG te liggen [9].
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

FIG. 138, Strafrechtelijke inbreuken betreffende wapens geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 

FIG. 139, Illegaal wapenbezit, -dracht en -transport lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse wijken 
(58,3% en 38,6% van het totaal aantal inbreuken) (2021)

Overzicht per inbreuk – wapens 2.1.2

Bij wapenmisdrijven (bv. illegaal bezit) zijn er geen rechtstreekse slachtoffers, maar het aantal onrechtstreekse slachtoffers 
(doden en gewonden als gevolg van het gebruik van illegaal verhandelde wapens) is aanzienlijk. Wapens worden gebruikt bij 
uiteenlopende misdrijven, zoals gewapende diefstal besproken in T1 en T5 van dit rapport.

Het illegaal bezit van wapens 
is de meest geregistreerde 
inbreuk, maar is gedaald ten 
aanzien van 2015 (-17%)

De dalende trend in de illegale 
verkoop van wapens zet zich niet 
verder in 2021 (+25% t.o.v. 2020)

Geografische spreiding illegaal wapenbezit, dracht en transport

Op wijkniveau werden de meeste overtredingen inzake het illegale bezit, 
dracht en transport van wapens geregistreerd in de Marollen, gevolgd 
door de Brabantwijk. 
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Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Vuurwapens

Illegaal vuurwapenbezit, -vervoer en -dracht zijn moeilijk analyseerbare strafbare feiten. 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. De cijfers moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

Vuurwapengeweld zien we zowel in een criminele context als in de context van intrafamiliaal geweld (zie T1). 

Illegaal wapenbezit, het meest 
geregistreerde feit met betrekking 
tot vuurwapens, neemt sterk af ten 
aanzien van 2020 (-30%)

De illegale handel van 
wapens heeft hoofdzakelijk 
betrekking op vuurwapens 
(14 van de 20 feiten)

FIG. 140, Strafrechtelijke inbreuken betreffende vuurwapens geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 
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Vuurwapenhandel en -geweld

Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat illegale wapenhandel het meest voorkomt in het BHG in vergelijking 
met de rest van België [10]. Volgens de onderzoekers is de beschikbaarheid van vuurwapens in criminele contexten een ernstige 
reden tot ongerustheid. Zo hebben criminelen die over een netwerk beschikken toegang tot illegale vuurwapenmarkten. Steeds 
meer criminelen, in het bijzonder in het drugsmilieu (zie T3), hebben toegang tot vuurwapens en gebruiken deze onder andere 
om te dreigen en te verwonden. In Brussel zijn jonge mannen vaker het slachtoffer van dodelijk vuurwapengeweld dan in de 
rest van België. De onderzoekers stellen dat jonge mannen vaker slachtoffer zijn van dodelijk vuurwapengeweld in een criminele 
context. Hieruit concluderen ze dat dit mogelijks belangrijke contexten van vuurwapengeweld in Brussel zijn [10].

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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De toenemende digitalisering van onze maatschappij, versneld door de COVID-19 pandemie, zorgt voor nieuwe criminele 
opportuniteiten. In dit onderdeel behandelen we misdrijven gericht tegen computers en netwerken (cyber dependent 
criminaliteit), en oplichting via het internet (cyber enabled criminaliteit). Hiernaast wordt digitale technologie gebruikt in het 
kader van tal van andere misdrijven die in de andere thematieken van dit rapport aan bod komen, zoals zedenmisdrijven (bv. 
kinderpornografie, sexting, grooming, wraakporno) (zie T1 en T4), cyberpesten (T1), racisme en polarisering (T2), afpersing, 
witwassen van geld, heling, namaak, vervalsing van documenten (T8), enz.

FIG. 141, Strafrechtelijke inbreuken betreffende cybercriminaliteit geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)

Overzicht per inbreuk - cybercriminaliteit 2.1.3

100

0
5.435

Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL

Informaticabedrog
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Hack
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De sterke stijging van oplichting via het internet zet zich door in 2021 
(+22% t.o.v. 2020, +349% t.o.v. 2015)

Terwijl oplichting zonder het internet de voorbije jaren is afgenomen (zie hierboven), kent online oplichting een forse toename. 
Online oplichting kan verscheidene vormen aannemen, van kleinschalige oplichting tot grootschalige operaties die door 
criminele netwerken worden beraamd (zie Georganiseerde criminaliteit hierboven). Het gaat telkens om het manipuleren van 
mensen via het internet om geld of gegevens op een onrechtmatige wijze te bemachtigen (bv. hoax (bv. e-mail met valse 
viruswaarschuwing)). 

Informaticabedrog (bv. betaalkaartfraude, shouldersurfing, skimming (kopiëren van betaalkaartgegevens) en ransomware) is de 
meest geregistreerde inbreuk in 2021 en neemt toe ten aanzien van 2020 (+26%). De oorzaak van deze stijging is het groeiend 
aantal inbreuken betreffende betaalkaartfraude, want shouldersurfing en skimming nemen reeds verscheidene jaren af. Het 
aantal geregistreerde misdrijven inzake valsheid in informatica (bv. vervalsing van kredietkaarten en digitale betaalmiddelen en 
handtekeningen) neemt licht af ten aanzien van 2020 (-7%). 

Variatie
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2020-2021
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+74% +26% 14%

2021

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
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Online fraude

Volgens politiecijfers werden er in 2021 84 feiten binnen de criminele figuur 'phishing' geregistreerd in het BHG.

Het Centre for Cyber Security Belgium en Febelfin publiceren jaarlijks cijfers over phisingfraude in België [11]. Uit de cijfers van 
2021 blijkt dat het aantal pogingen van phisingfraude hoog blijft, maar dat het aantal geslaagde gevallen aanzienlijk afneemt. 
Het buitgemaakte bedrag via phising daalt met meer dan 26% in 2021 ten aanzien van 2020. Hiernaast is er een belangrijke 
verschuiving richting andere fraudevormen, zoals beleggings-, factuur-, hulpvraag- of kluisrekeningfraude. Bij deze vormen 
van fraude wordt het slachtoffer overgehaald om geld over te maken op de rekening van de fraudeur. Bij beleggingsfraude wordt 
het slachtoffer bijvoorbeeld fictieve of waardeloze aandelen aangeboden, en bij hulpvraagfraude doet de oplichter zich als een 
vriend of familielid voor en overhaalt het slachtoffer om geld over te schrijven door middel van leugens [11].

Toenemende diversificatie in de vormen van online fraude

De fraudeurs contacteren slachtoffers via verschillende kanalen zoals email, telefoon, sms, sociale media en whatsapp. De 
fraude wordt gepleegd in naam van organisaties, bijvoorbeeld banken, overheidsadministraties, telecomoperatoren en 
nutsbedrijven [11].

De website www.safeonweb.be biedt tips voor burgers om veilig te surfen. De website had 1.126.000 bezoekers in 2021, dit is 
een stijging van meer dan 58% ten opzichte van 2020 [12].
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FIG. 142, Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van fraude en smokkel (2015-2021)

2021

2021

FIG. 143, Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van wapens (2015-2021)

Gerechtelijk gevolg2.2

2.2.1 Correctioneel parket – Instroom

Fraude en smokkel

Van alle feiten van heling behandeld door een parket in België wordt  
3 op 10 door het Brussels parket behandeld

Met 1.448 dossiers in 2021, kent het aantal witwasdossiers een 
sterke toename ten aanzien van het jaar voordien (+79%)

Het aantal zaken van fiscale fraude dat aanhangig wordt gemaakt bij 
het Brusselse Parket is relatief klein en neemt eveneens verder af in 
2021 (59)

Het grote aantal witwasdossiers op het niveau van het parket dat toeneemt in 2021, zien we niet terug in de politiestatistieken. 
Dit valt mogelijks te verklaren door dat bijna een op drie zaken van fiscale fraude en witwassen van geld door inspectiediensten 
aanhangig gemaakt wordt bij het correctioneel parket.

Wapens

In 2021 werden er 1.594 zaken aanhangig gemaakt bij het parket voor 
het illegaal bezit en illegale dracht van wapens, maar dit aantal neemt 
af sinds 2015 (-13%)

100

100

0

100
0

0

100

0

100

0

100

0

100

0

1.448

749

69

59

43

1.594

15

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig 
bezitten enz.)

36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en 
speciaal voor militair gebruik dienstig materieel 
en daaraan verbonden technologie (wet 5 
augustus 1991)
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2020-2021
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+226% +79% 17%
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(waarden genormaliseerd 
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

27B - Witwassen

27A - Heling (gestolen of  
verduisterde voorwerpen)

15 - Valsmunterij

78A - Fiscale fraude

10C - Criminele organisatie
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2.2.2

FIG. 144, Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van cybercriminaliteit (2015-2021) 

2021

Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Cybercriminaliteit

Het aantal dossiers binnen de cybercriminaliteit blijft toenemen op 
het niveau van het Parket
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20J - Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen 
kredietkaarten

20I - Computermisdrijven

20K - Ongeoorloofde toegang tot 
informaticasystemen

21C - Valsheid in informatica, bv. namaking of 
vervalsing kredietkaarten

20L - Data- of informaticasabotage, bv. 
schadelijke gegevens 

Variatie
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-9% +5% 5%
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+102% +2% 9%

-46% +25% 7%

+35% -25% 17%
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Het aantal dossiers inzake computermisdrijven (246) is 
meer dan verdubbeld ten aanzien van 2020, maar blijft 
ondervertegenwoordigd in BHG ten aanzien van België

Jeugdparket – Instroom

In overeenstemming met het correctioneel parket zijn de feiten van heling (131) oververtegenwoordigd bij het Brussels 
jeugdparket in vergelijking met België. Hoewel het aantal zaken inzake witwassen beperkt blijft (19), neemt het aantal dossiers 
wel toe op het niveau van het jeugdparket. Het aantal zaken van criminele organisaties kende een daling sinds 2015, maar 
neemt terug toe in 2021 (tot 12 zaken). Dossiers inzake illegale dracht of bezit van wapens (177) werden het meest aanhangig 
gemaakt bij het jeugdparket in 2021, dit aantal bleef relatief stabiel de voorbije jaren. Het kan hier om allerlei wapens gaan, bv. 
messen, boksbeugels, vuurwapens, enz. 

2015-2021
(waarden genormaliseerd 
ten opzichte van 2015)
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Correctioneel parket – Uitstroom2.2.3

Fraude, heling en witwassen

FIG. 145, Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van fraude en smokkel, per voornaamste 
tenlastelegging en naar afsluitende beslissing (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Zaken van criminele organisaties worden het vaakst vervolgd (31%)

Meer dan twee op drie dossiers betreffende witwassen wordt 
geseponeerd, hoofdzakelijk omwille van technische redenen

Bijna twee op drie dossiers inzake heling worden geseponeerd 
omwille van opportuniteitsredenen

Wapens

FIG. 146, Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van wapens, per voornaamste tenlastelegging en 
naar afsluitende beslissing (2021)
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36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig  
bezitten enz.)

36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en  
speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991)
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2.2.4

FIG. 148, NIEUWE en afgesloten zaken door de correctionele rechtbank van eerste aanleg van Brussel (FR en NL) op het vlak 
van Smokkel en Fraude (2021)

Bron: Statistische analisten van het College van de hoven en rechtbanken

Cybercriminaleit

FIG. 147, Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van cybercriminaliteit, per voornaamste 
tenlastelegging en naar afsluitende beslissing (2021)
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Bron: Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie

Meer dan twee derde van de dossiers 
binnen de thematiek cybercriminaliteit 
worden geseponeerd

Correctionele rechtbank van eerste aanleg

De correctionele rechtbank opende 
dubbel zo veel nieuwe dossiers inzake 
vereniging van misdadigers, gijzeling, 
criminele organisaties dan dat ze 
afsloot in 2021

De correctionele rechtbank sloot in 2021 het vaakst 
dossiers af met betrekking tot verduistering, 
misbruik van vertrouwen, wegmaken van 
inbeslaggenomen voorwerpen en oplichting. Voor 
de nieuwe dossiers zien we dat deze verhouding 
hetzelfde blijft.
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Conclusies en denkpistes
De economische attractiviteit van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest maakt het Gewest ook aantrekkelijk voor de illegale 
economie en de bijhorende georganiseerde criminaliteit. Het 
BHG is in België bijvoorbeeld een zeer belangrijke locatie 
voor de heling van gestolen voorwerpen. Verder is het aantal 
geregistreerde feiten in verband met het witwassen van geld 
sinds 2015 verdrievoudigd, maar stabiliseert zich in 2021. 
Meer dan twee op drie dossiers inzake witwassen wordt 
echter geseponeerd, hoofdzakelijk omwille van technische 
redenen. Criminele fenomenen waarbij misdaadorganisaties 
vaker zijn betrokken zoals corruptie, (vuur)wapensmokkel, 
identiteitsfraude en valse/vervalste documenten zijn 
complexer om te analyseren.

 › De kwantitatieve gegevens over de verschillende misdrijven 
moeten worden aangevuld met kwalitatieve data van de 
betrokken opsporingsdiensten (politie, inspectie, DVZ, 
enz.) om een compleet en genuanceerd beeld van deze 
fenomenen te kunnen schetsen. 

 › Aangezien het witwassen van geld een essentieel 
onderdeel van tal van criminele activiteiten is, moet het 
aantal financiële onderzoeken, die gevoerd worden in het 
kader van georganiseerde criminaliteit, worden opgedreven 
om criminele geldstromen op te sporen. 

Georganiseerde criminaliteit is een sluipend en ondermijnend 
gevaar voor de samenleving en kan lokaal een grote impact 
hebben. De data uit 2021 laten duidelijk zien dat internationale 
criminele organisaties opereren op het grondgebied van het 
BHG. Deze criminele netwerken beschikken over vuurwapens 
en wanneer gewapende conflicten zich ontplooien in de 
openbare ruimte heeft dit een impact op de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel van de bevolking. De politie en verschillende 
inspectiediensten zijn verantwoordelijk voor heel wat dossiers 
die bij het parket aanhangig worden gemaakt. Voor heel wat 
specifieke fenomenen is bovendien de deskundigheid van 
gespecialiseerde inspectiediensten vereist. Ze richten zich 
bijvoorbeeld op (vuur)wapenzwendel, identiteitsfraude, het 
gebruik van valse documenten en corruptie als activiteiten 
die het werk van criminele netwerken vergemakkelijken. 

 › Het is essentieel om de informatie-uitwisseling 
tussen administratieve en gerechtelijke autoriteiten te 
optimaliseren om criminele activiteiten en netwerken te 
ontwrichten. 

 › Daarnaast is een globale administratieve aanpak 
nodig, waarbij administratieve autoriteiten de 
mogelijkheid krijgen om meer maatregelen te nemen 
tegen georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau 
(bv. de sluiting van etablissementen en weigering van 
vergunningen). Lokale overheden moeten in staat zijn om 
preventief te kunnen optreden indien hiervoor voldoende 
aanwijzingen zijn (zie wetsontwerp Federale Regering 
Bestuurlijke handhaving (september 2022)).

Cybercriminaliteit neemt de laatste jaren toe, in het bijzonder 
wat betreft online oplichting en internetfraude. De meeste 
(georganiseerde) criminele activiteiten hebben tegenwoordig 
een online component (bv. versleutelde communicatie, 
cryptomunten en online handelsplatformen). We zien 
verder een toenemende diversifiëring van de verschillende 
vormen van online fraude (bv. beleggingsfraude). Ondanks 
deze bevindingen, wordt meer dan twee derde van de 
dossiers inzake cybercriminaliteit door het Brusselse parket 
geseponeerd. Uit de Gewestelijke veiligheidsenquête van 
2021 blijkt dat een op vier van de bedrijven in het BHG recent 
slachtoffer werd van oplichting via het internet. Belangrijke 
bedrijven, instellingen (bv. ziekenhuizen) en overheden zijn 
steeds vaker doelwitten van cybercriminelen, met potentieel 
desastreuze gevolgen (bv. financieel)  [13]. Cybercriminaliteit 
blijft bijgevolg een prioritair aandachtspunt. 

 › Bewustmakingscampagnes en opleidingen over 
cyberbeveiliging blijven essentieel, zowel voor de algemene 
bevolking als voor professionelen, aangezien steeds meer 
activiteiten online worden uitgevoerd en de modus operandi 
van cybercriminelen voortdurend wijzigen. Daarnaast 
moeten bestaande websites met tips om veilig te surfen en 
meldpunten voor online oplichting en fraude meer bekend 
worden gemaakt bij de bevolking. 

 › Door de snelle ontwikkeling van de digitale technologie is 
het belangrijk expertise te ontwikkelen via multidisciplinaire 
opleidingen en door partnerschappen aan te gaan met 
universiteiten en kenniscentra die zich met deze fenomenen 
bezighouden.  

 › De ontwikkeling van het Regional Threat Center en het 
gewestelijke plan voor cyberbedreiging zijn belangrijke 
stappen om tegemoet te komen aan de uitdagingen die 
gepaard gaan met cybercriminaliteit op het niveau van het 
gewest.
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Thematiek 9 Crisisbeheer en 
veerkracht
Zoals aangehaald in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), "staat het 
Gewest bloot aan situaties met verschillende types risico's (natuurlijke, technisch-
economische, gezondheids- en man-made risico's) 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. 

De burgers vormen de belanghebbenden bij risicopreventie en bij noodsituaties. 
Veerkracht heeft immers zowel betrekking op de overheidsdiensten als op het 
gedrag van de bevolking. 

Merk op dat dit thema een andere structuur heeft dan de andere thematische 
hoofdstukken aangezien het geen betrekking heeft op een criminaliteitsfenomeen 
zoals de andere thema's van het GVPP. 
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In het kort

›  13% van de bedrijven werd gedwongen zijn 
activiteiten in 2021 te onderbreken ten gevolge 
van de pandemie en de gezondheidsmaatregelen 
(33% voor de horeca)

›  Het jaar 2021, waarin de gevolgen van de 
gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn, wordt 
gekenmerkt door verschillende aanzienlijke 
stijgingen na de zeer bijzondere context in 2020:

›  +11% interventies voor dringende medische hulp ten 
opzichte van 2020 

›  Groot aantal brandweerinterventies als gevolg van 
overstromingen (330)

›  Ongeveer +50% evenementen ten opzichte van 
2020, afhankelijk van de politiezone

›  Het aantal oefeningen voor actoren van crisisbeheer 
en noodplanning op gemeentelijk niveau blijft in 
2021 daarentegen zeer beperkt

Definities
 
NOODSITUATIE - 5 DISCIPLINES: in een noodsituatie wordt niet verwezen naar diensten (brandweer, 
ambulances, politie), maar naar disciplines (1, 2, 3, 4 of 5): hulpverleningsoperaties (D1), medische, gezondheids- 
en psychosociale hulpverlening (D2), de politie van de plaats van de noodsituatie (D3), logistieke ondersteuning 
(D4) en informatie of communicatie aan de bevolking (D5) [A][B][2]. 

DBDMH: de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp "komt tussen bij 
brand en coördineert de dringende medische hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast doet 
de dienst ook aan brandpreventie en opleiding en zorgt voor de veiligheid van de inwoners van het Brussels 
Gewest" [3].
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70%

%

Gewestelijke veiligheidsenquête – 
luik ondernemingen

1

FIG. 149, Percentage ondernemingen dat aangeeft dat de Covid-19 pandemie een negatief effect heeft gehad op hun 
activiteiten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête
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Financiële en administratieve diensten

Dienstverlening aan personen

Handel

Industrie/transport

Telecom/ontspanning

Horeca

FIG. 150, Percentage ondernemingen dat aangeeft dat er in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête geen 
regelingen konden worden getroffen die de bedrijfscontinuïteit konden waarborgen

FIG. 151, Aandeel van de ondernemingen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête bijzondere maatregelen 
moesten nemen om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen- per activiteitensector

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

Techniek/wetenschap

Dienstverlening aan personen

Industrie/transport

Administratieve en financiële diensten

Bouwsector

Handel

Telecom/ontspanning

Horeca

Horeca

Dienstverlening aan personen

Handel

Techniek/wetenschap

Telecom/vrije tijd

Administratieve en financiële diensten

Bouwsector

Industrie/transport

Bron: Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 (safe.brussels)

DE CONTINUÏTEIT VAN HET BEDRIJF KON WORDEN GEWAARBORGD ZONDER SPECIALE REGELINGEN

ER MOESTEN REGELINGEN WORDEN GETROFFEN OM EEN ZEKERE CONTINUÏTEIT VAN DE ACTIVITEITEN TE WAARBORGEN

NAAST DE GENOEMDE ZIJN ER BELANGRIJKE/STRUCTURELE REGELINGEN GETROFFEN OM EEN ZEKERE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN

De ondernemingen werden in 2021 geraadpleegd over de gevolgen van de gezondheidscrisis voor hun activiteiten en over 
maatregelen die ze eventueel genomen hebben om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

2
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6 van de 10 bedrijven in het BHG zeggen dat de Covid 19 pandemie 
negatieve gevolgen heeft gehad voor hun bedrijf

35% van de bedrijven meldt geen 
effect van de gezondheidscrisis op hun 
activiteiten en 6% meldt een positief 
effect.

Sommige sectoren blijken meer geleden 
te hebben dan andere. Dit is met name 
het geval voor de horecasector, waar 9 
op de 10 bedrijven een negatief effect 
rapporteren.

13% van de bedrijven
verklaart dat zij hun
activiteiten hebben
moeten onderbreken
(33% van de horeca)

Van de ondernemingen die een zekere 
continuïteit konden waarborgen, 
moest 59% (alle sectoren samen) 
maatregelen treffen, waarvan 11% 
ingrijpende structurele aanpassingen 
waren. De horeca en de sector diensten 
aan personen hebben de meeste 
maatregelen genomen.
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Bron: DBDMH 

1.273: Wateroverlast en overstromingen
987: Vrijmaken van de openbare weg
745: Persoon die vastzit in een lift 

803: Gebouwbranden
230: Voertuigbranden

56: Kwaad opzet

1.680: Bijstand met autoladder aan ambulances
508: Wegmarkeringen

196: Gaslekken

FIG. 153, Brandweermissies van de DBDMH (2019-2021) 

Bron: DBDMH 

Interventiestatistieken van 
de Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp (DBDMH) 

2

In 2021 betrof 87% van de interventies van de DBDMH dringende 
medische hulp
Dit percentage is stabiel sinds 2015 (tussen 84 en 87%). In 2020 waren alle interventies gedaald ten gevolge van de pandemie. 
In 2021 zijn de interventies voor dringende medische hulp (ambulance) met 11% gestegen ten opzichte van 2020, terwijl de 
interventies van de brandweer licht zijn gedaald (-2%).

FIG. 152, Interventiestatistieken van de DBDMH (2015-2021) 

+26% interventies van ambulances tussen 2015 en 2021
Deze interventies hebben betrekking op gewonden of zieken op private of openbare plaatsen. Ze kunnen uitgevoerd worden 
met een klassieke ambulance met hulpverleners of een ambulance met een Paramedisch Interventieteam (PIT). 

Naast de interventies van de DBDMH waren er 10.380 interventies door andere ambulanciers (7.682 klassieke en 2.698 PIT). De 
Mobiele Urgentiegroepen (MUG) van de Brusselse ziekenhuizen kwamen 25.067 keer in actie in 2021. 

1/3 van de brandweerinterventies in 2021 betreft technische 
interventies

92.436

4.702

3.304

3.295

2.683

391

2021

14.412

De opdrachten van de brandweer omvatten hoofdzakelijk vijf soorten interventies (zie hieronder), die in 2021 allemaal een daling 
kenden, met uitzondering van brandinterventies in strikte zin en valse alarmen. Er dient opgemerkt te worden dat de context 
van de Covid-19 pandemie een impact heeft op de dalende cijfers in 2020 en 2021.
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Risico's in verband met elektrische voertuigen

Tot de “nieuwe risico's" die in de toekomst meer aandacht zullen vragen, behoort de problematiek van de elektrische voertuigen. 
In 2020 is de DBDMH twee keer tussengekomen voor accubranden bij elektrische fietsen. In 2021 greep het vijftien keer in voor 
branden bij elektrische voertuigen, van de volgende types: hoverboard, step, fiets, scooter en auto. Deze interventies nemen 
toe, met oog op de verwachte ontwikkeling van het voertuigenpark in het Brussels Gewest (zie ook T6 hierboven) zou deze 
stijging de komende jaren nog sterker moeten worden.

3
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Crisisbeheer en noodplanning 3

Noodsituaties worden beheerd door de overheid, die op verschillende niveaus plannen opstelt om voorbereid te zijn wanneer 
deze situaties zich voordoen. Noodplannen en oefeningen zijn belangrijke aspecten van goed crisisbeheer. De cijfers die in dit 
deel besproken worden, zijn aan het Observatorium meegedeeld door de 19 Brusselse gemeenten (diensten voor noodplanning). 

In 2021 waren 14 noodsituaties het onderwerp van een psychosociale 
interventie op gemeentelijk niveau

De meeste noodsituaties zijn op monodisciplinair niveau beheersbaar, met de mogelijkheid om een specifiek plan in te zetten. Het 
Psychosociaal Interventieplan (PSIP) is een plan van discipline 2 (D2: medische, gezondheids- en psychosociale hulpverlening). 
Het kadert de bijstand verleend bij collectieve noodsituaties. Afhankelijk van de behoeften kan deze omkadering bestaan uit 
basisbijstand (veiligheid, medische zorg, eten, drinken, geneesmiddelen, onderdak); informatie (over de gebeurtenis, de situatie, 
het lot van familieleden, mogelijke stressreacties); emotionele en sociale ondersteuning (luisteren, betrokkenheid, erkenning) 
en psychologische stabilisatie; praktische bijstand (administratieve opvolging, huishoudelijk werk, juridisch advies, financiële 
bijstand); of zorg bij gezondheidsproblemen (preventie, melding, diagnose en behandeling).

5 afkondigingen van fases 
en 12 pre-alarmen in 2021 op 
gemeentelijk niveau 

Sommige situaties vallen buiten het bereik van een enkele 
discipline. In geval van een grootschalige situatie die de 
coördinatie van de vijf disciplines van het crisisbeheer vereist 
(zie ‘Definities’ aan het begin van dit hoofdstuk), kondigen de 
burgemeesters een gemeentelijke fase van crisisbeheer af. 

In 2021 werden vijf fasen afgekondigd. Het ging om 
twee branden, een aardverschuiving, een situatie van 
instortingsgevaar en een verwarmingsstoring die 350 sociale 
woningen trof. 

In hetzelfde jaar werden 12 pre-alarmen van de gemeentelijke fase geregistreerd: 4 branden, 3 gaslekken (waaronder een met 
een explosie), een overstroming, een situatie met gevaarlijke stoffen, een omgevallen kraan, een werfincident en een situatie 
van koolstofdioxideverontreiniging van de lucht.

Sterke daling van mono- of 
multidisciplinaire oefeningen op 
gemeentelijk niveau in 2020 en 
2021

FIG. 154, Afkondigingen van gemeentelijke fasen 
(2017-2021)

FIG. 155, Oefeningen op het vlak van crisisbeheer op 
gemeentelijk niveau (2017-2021)

Bron: Gemeentediensten voor noodplanning

Bron: Gemeentediensten voor noodplanning
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De oefeningen bieden de kans om de interventie- en 
coördinatiecapaciteiten van de actoren te versterken. 
De missies gerelateerd aan het beheer van de Covid-19 
pandemie op gemeentelijk niveau bemoeilijkten de 
uitvoering van oefeningen, wat de grote daling in 2020 en 
2021 verklaart.
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Nieuwe geconstateerde gevallen

Ziekenhuisopnames

Overlijdens

COVID-19 in het BHG: stand van zaken en crisisbeheer in 2021 [4]

De eerste waarschuwing over het coronavirus kwam uit China in december 2019. In België werd de eerste besmetting ontdekt 
op 4 februari 2020. Op 13 maart werd een federale fase voor crisisbeheer afgekondigd bij ministerieel besluit [C] betreffende de 
coördinatie en het beheer van de COVID-19 crisis. Deze eindigt twee jaar later, op 14 maart 2022.

Eind 2021 laten de cijfers sinds het begin van de crisis een totaal zien van 253.481 bevestigde COVID-19 gevallen, 14.855 
ziekenhuisopnames en 3.777 sterfgevallen in het BHG alleen. 

Twee keer zoveel gevallen van COVID-19 in 2021 dan in 2020, maar 
minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen (andere varianten, 
vaccinatie, enz.)

FIG. 156, Ontdekte gevallen van COVID-19, ziekenhuisopnames en overlijdens in het BHG (2020-2021)

FIG. 157, Uitgevoerde COVID-19-tests en positiviteitsratio in het BHG (2021)

Bron: Sciensano

Source: Sciensano
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Met het oog op deze ongekende crisis werden 
aanzienlijke logistieke, materiële en menselijke 
middelen ingezet (zoals de massale 
vaccinatiecampagnes voor de bevolking en 
de testing/tracing van risicocontacten) en 
werden eveneens maatregelen genomen 
zoals social distancing en de avondklok (zie 
deel I. Contextuele elementen). 

1,7 miljoen vaccins toegediend tot eind 2021
De Europese vaccinatiecampagne ging van start op 27 december 2020 en België diende de eerste vaccins toe op 28 december 

2020. 2021 is het jaar van de massale vaccinatie van de bevolking. 

2.616.955 COVID-19-tests uitgevoerd in 2021 in het BHG, of gemiddeld 217.000 
per maand. Het jaar 2021 kende drie momenten van stijging van de positiviteitsratio: de eerste aan het begin van het jaar tot 
april, de tweede aan het einde van de zomervakantie en de laatste in december - de maand waarin het hoogste aantal tests 
werd uitgevoerd (328.764) en waarin de positiviteitsratio het hoogst was (13,4%).
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Openbare orde: evenementen 4

Na de pandemie hervatting van de organisatie van evenementen in 2021

De organisatie van evenementen werd in 2021 nog steeds beïnvloed door de pandemie [5]. De versoepeling van de maatregelen 
deed het aantal evenementen echter weer stijgen. Alleen al de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, waarvoor we over 
precieze cijfers beschikken, zorgde in 2021 voor de beveiliging van 3.902 evenementen, waaronder 1.181 betogingen, wat een 
stijging met ongeveer 50% is ten opzichte van 2020. 

Voor alle politiezones samen waren de belangrijkste evenementen voor wat de inzet van personeel betreft in 2021 de betogingen, 
waaronder de vrijheidsmarsen tegen de gezondheidsmaatregelen (zie T2 polarisering en radicalisering) en de vier "BOUM’s” 
georganiseerd in het Ter Kamerenbos, de mobilisaties in verband met het platform Uber, de betogingen na de dood van een 
jongere op een politiebureau en die van de beweging Extinction Rebellion. 

Naast de betogingen was ook een reeks protocollaire evenementen, zoals bezoeken van staatshoofden en de Europese en 
NAVO-toppen, van belang in termen van inzet van rechtshandhaving en (mogelijke) gevolgen voor de openbare orde. 

Ten slotte kunnen we ook de 20 km van Brussel, voetbalwedstrijden, het Europees kampioenschap 2020 (georganiseerd in 2021), 
de BXL Tour, de autoloze dag, oudejaarsevenementen en de inzet buiten het Gewest naar aanleiding van de overstromingen 
vermelden.

Toenemend gebruik van het nieuw gewestelijk crisiscentrum

Het gewestelijk crisiscentrum werd eind september 2020 ingehuldigd. In 2020 werd het 7 keer geactiveerd en in 2021 73 keer. 
Dit getuigt zowel van de hervatting van evenementen als de toe-eigening ervan door de actoren betrokken bij de openbare orde 
en van het genegotieerd beheer van de openbare ruimte.
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Milieugegevens5

5.1

5.2

FIG. 158, Informatiefasen voor fijne deeltjes en ozon en waarschuwingsfasen voor hitte en ozonpieken (2017-2021)

FIG. 159, Aankondigingen van toegangsverboden tot de 
gewestelijke parken (2019-2021)

Bron: Leefmilieu Brussel

Bron: Leefmilieu Brussel

INFORMATIEFASE VOOR FIJNE DEELTJES WAARSCHUWINGSFASE VOOR HITTE EN 
OZONPIEKEN

Het klimaat en de klimaatschommelingen veroorzaken situaties die de overheid ertoe nopen maatregelen te nemen om risico's 
voor de bevolking te voorkomen. Dit hangt af van bepaalde vastgestelde drempels. Door de klimaatverandering doen zich overal 
ter wereld extreme weersverschijnselen en nieuwe risico's voor, zo ook in het BHG: risico's op overstromingen, bosbranden, 
stormen, enz. De gegevens van Leefmilieu Brussel betreffende luchtkwaliteit, sterke wind en overstromingen worden hier 
besproken.

Voor vervuilingspieken en hittegolven worden verschillende plannen en drempels gebruikt. Afhankelijk van de intensiteit kunnen 
deze fenomenen aanleiding geven tot een informatie- of waarschuwingsfase voor het publiek, met name via de media, of tot 
een alarmfase met meer beperkende maatregelen. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen:

 › Het plan “Pieken in vervuiling" voor periodes van vervuiling door fijne deeltjes (PM10 en PM2.5);
 › Het "Ozon- en hitteplan", voornamelijk geactiveerd op basis van meteorologisch criteria.

Het aantal informatie-/waarschuwingsfasen schommelt van 1 tot 3 per jaar. Alarmfasen zijn nog zeldzamer, want sinds 2017 is 
de alarmfase van het Ozon- en hitteplan slechts één maal geactiveerd (2020).

Luchtverontreiniging

Stormen
Twee keer minder aankondigingen 
van beperkte toegang tot de 
gewestelijke groene ruimten in 
2021 tegenover 2019 en 2020 
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Het verbod op toegang tot de groene ruimten omwille van 
stormweer wordt bepaald door drempels tussen 70 en 100 
km/u  [6]. In samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch 
Instituut wordt een procedure voor het verbieden van de 
toegang tot de gewestelijke parken opgestart als er voorspeld 
wordt dat de vastgelegde drempels overschreden zullen 
worden. De betrokken gemeenten worden geïnformeerd en 
volgen in het algemeen de maatregel op het niveau van hun 
gemeentelijke groene ruimten.



205

Bron: Leefmilieu Brussel

Overstromingen5.3

FIG. 160, Aantal interventies 
‘overstromingen’ van de DBDMH 
(2019-2021)

Bron: Leefmilieu Brussel

FIG. 161, Aantal interventies 'overstromingen' van de DBDMH per maand (2021)

Bron: Leefmilieu Brussel

Sinds de jaren vijftig is de bodem van het BHG door de verstedelijking steeds minder doorlaatbaar geworden voor regenwater 
De watercyclus in een stedelijk milieu leidt tot een verhoogd overstromingsrisico [7].

330 brandweerinterventies in verband  
met overstromingen in 2021
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door grote overstromingen in heel België. 
Hoewel niet vergelijkbaar met de dramatische gebeurtenissen die de provincies 
Luik, Limburg en Namen in de zomer van 2021 meemaakten, waren er in 
2021 toch 330 interventies van de DBDMH voor overstromingen in het BHG, 
tegenover 81 in 2020 en 99 in 2019. De DBDMH heeft in de zomer van 2021 ook 
materiële middelen en personeel naar de rampgebieden gestuurd.

Overstromingen doen zich vooral 
voor in de maanden juni, juli en 
augustus.

Overstromingslocaties in het BHG in 2021

De plaats van de interventies 
wordt beïnvloed door de topografie 
van het Gewest, met name 
volgens de stroomgebieden en 
de waterwegen. De Stad Brussel 
en Anderlecht zijn de gemeenten 
met de meeste interventies voor 
overstromingen in 2021.

De interventies zijn grotendeels 
afgestemd op de "risicogebieden“, 
aangeduid als overstromingsge-
voelig gebied op de kaart. Som-
mige daarvan liggen er ook buiten: 
elke belemmering van het net-
werk (verstopte kolk, lekkage van 
een dakgoot, plaatselijk defect, 
enz.) kan plaatselijk overstromin-
gen veroorzaken, zelfs buiten de 
structurele risicogebieden.

FIG. 162, Interventies van de DBDMH (brandweer) wegens overstromingen in 2021 en 
overstromingsgevoelige gebieden
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Conclusies en denkpistes

Het jaar 2021 kende een aantal grote crisissen: niet alleen de 
Covid-19 crisis maar ook de ongeziene overstromingen in de 
zomer. 

De Gewestelijke Veiligheidsenquête 2021 bevestigt het 
belang van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de 
activiteiten van bedrijven, met name in de horecasector en de 
personenhulp. In totaal verklaarde 13% van de respondenten 
dat zij gedwongen waren hun activiteiten te staken. 

 › Het lijkt dus van essentieel belang om de steun, met name 
fiscale steun, te handhaven en de overgang uit de crisis voor 
werknemers, zelfstandigen en bedrijven te waarborgen.

De gezondheidscrisis had ook gevolgen voor de organisatie 
van oefeningen voor alle diensten van de noodplanning, in het 
bijzonder op gemeentelijk niveau. 

 › De oefeningen en de opleiding van het personeel dat de 
noodplanning opstelt, moeten worden voortgezet om 
hun werk te ondersteunen en te stimuleren. Hierbij wordt 
een voortdurende verbetering beoogt en wordt rekening 
gehouden met het beperkte aantal oefeningen tijdens de 
Covid-19 pandemie.

De openbare orde en de organisatie van evenementen 
worden niet gesystematiseerd of geuniformiseerd opgevolgd 
in termen van strategische en operationele rapportage op 
gewestelijk niveau. 

 › Systematisering en harmonisering van de codering van 
evenementen op gewestelijk niveau zou een betere 
karakterisering ervan mogelijk maken, net als een betere 
schets van hun impact op het vlak van inzet van veiligheids- 
en hulpdiensten op gewestelijk niveau.

De ongeziene overstromingen van 2021 hebben ons herinnerd 
aan het belang van maatregelen om de afwatering van het 
regenwater te beperken in sterk verstedelijkte gebieden. 
Tegelijk plaatsten ze ook het klimaatrisico opnieuw op de 
voorgrond net als de noodzaak om hiermee rekening te 
houden in de noodplanning.

 › De overheid moet bij alle stadsontwikkelingsprojecten 
bijzondere aandacht besteden aan de doorlaatbaarheid 
van de bodem (gebruik van poreuze materialen), aan het 
geïntegreerd beheer van regenwater (d.w.z. regenwater 
kunnen vasthouden, infiltreren of verdampen om ‘stedelijke 
rivieren’ te voorkomen) scheiding van schoon water van het 
rioleringssysteem, enz. [8]

 › Er moet eveneens een beleid worden bevorderd dat 
burgers ondersteunt bij de uitvoering van een geïntegreerd 
regenwaterbeheer, met name via specifieke inrichtingen 
(groendaken met een zo groot mogelijke opslagcapaciteit, 
regentuinen om afvloeiingswater op te vangen, 
regenwaterputten, enz.)

 › Gezien de aanhoudende klimaatveranderingen lijkt het 
noodzakelijk om bij noodplanning rekening te houden 
met extreme weersverschijnselen symptomatisch voor de 
opwarming van de aarde (stormen, onweer, harde wind, 
zware regenval versus droogte, enz.).

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 campagnes die moeten worden ontwikkeld om 
noodsituaties te voorkomen en om adequate reacties van 
de bevolking uit te lokken.

Ten slotte merken wij op dat het aantal "ambulance"-
interventies van de DBDMH voortdurend toeneemt. 

 › Het lijkt van belang de capaciteit van de eerstelijns-
gezondheidszorg en van de wachtdiensten in het bijzonder 
te versterken om de druk op de nooddiensten, die ter 
compensatie worden opgeroepen, te verlichten.
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Algemene conclusie

2021 stond nog steeds grotendeels in het teken van de 
COVID-19 pandemie. Periodes van lockdowns en strikte 
vrijheidsbeperkende maatregelen wisselden af met periodes 
waarin de maatregelen (gedeeltelijk) werden opgeheven en 
de bevolking meer vrijheden had. Deze specifieke context had 
in tal van opzichten gevolgen voor de veiligheid en vertaalt 
zich bijgevolg ook in de criminaliteitscijfers. De impact is 
echter minder groot dan in 2020, toen de bevolking nog 
niet gevaccineerd was tegen het coronavirus en er striktere 
maatregelen golden. 

De politiestatistieken tonen dat de criminaliteitscijfers in 2021 
globaal dalen ten aanzien van het jaar voordien. Deze afname is 
te wijten aan de vermindering van het aantal inbreuken op het 
vlak van volksgezondheid (bv. overtreding van de avondklok, 
het niet in acht nemen van de sociale afstand of het niet-
dragen van een masker). Het totaal aantal andere misdrijven 
stijgt licht ten aanzien van 2020, maar ligt nog steeds lager 
dan het cijfer van voor de pandemie. Er waren de afgelopen 
twee jaar minder mogelijkheden voor het plegen van criminele 
feiten omwille van de vrijheidsbeperkende maatregelen en de 
vertraging van het sociale, economische en culturele leven.

In 2021 observeren we een toename van bepaalde ernstige 
misdrijven, waaronder seksueel geweld en intrafamiliaal 
geweld, waar vrouwen nog steeds het belangrijkste slachtoffer 
van zijn. Eigendomscriminaliteit (behalve fietsdiefstal) stijgt 
weer in 2021, gezien de minder strenge context dan in 2020, 
maar blijft onder het niveau van 2015. Verder leiden crisissen, 
zoals de COVID-19 pandemie, tot toenemende polarisatie en 
radicalisering, zoals blijkt het uit het toenemende geweld 
tegen rechtshandhavers.

Reeds enkele jaren merken we een verschuiving op van 
criminaliteit gepleegd in de fysieke wereld naar de digitale 
wereld. Deze verschuiving werd versneld door de COVID-19 
pandemie. Verschillende misdrijven (bv. zeden, belaging) 
spelen zich tegenwoordig tevens online af. Het aantal 
feiten van online oplichting is sinds 2018 hoger dan ‘offline 
oplichting’. Criminelen maken steeds vaker gebruik van online 
technologieën (bv. cryptomunten). Tezelfdertijd worden 
die technologieën steeds belangrijker voor het bestrijden 
van criminaliteit (bv. ANPR camera’s). De stijging van het 
aantal meldingen via Police-on-web voor verschillende type 
inbreuken wijst op het belang van moderne en snelle online 
aangiftemogelijkheden voor burgers die drempelverlagend 
werken.

Er zijn verschillende indicaties voor de aanwezigheid 
van georganiseerde criminele netwerken in het BHG, die 
voornamelijk gekenmerkt worden door druggerelateerde 

criminaliteit. De illegale drugmarkt kenmerkt zich momenteel 
door een hoge beschikbaarheid van onder andere cocaïne. 
Voor de ontwrichting van georganiseerde criminaliteit wordt 
steeds vaker in de richting van een administratieve aanpak 
gekeken ter aanvulling op het strafrechtelijk apparaat. 

Het belang van administratieve en gespecialiseerde 
inspectiediensten die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling 
van verschillende inbreuken neemt reeds enkele jaren 
zichtbaar toe, met name binnen specifieke domeinen zoals 
verkeer (stilstaan en parkeren), economie en milieu. Binnen 
de milieucriminaliteit blijven problematieken gerelateerd 
aan netheid het belangrijkste in het BHG. Dierenwelzijn en 
luchtverontreiniging komen echter steeds vaker voor in 
de officiële statistieken. Wat betreft mensenhandel is het 
aantal feiten van economische uitbuiting weliswaar laag, 
maar dit aantal neemt weer toe in 2021 als gevolg van het 
herstel van de economische activiteiten en als direct gevolg 
van de proactiviteit van de politie en inspectiediensten met 
betrekking tot dit soort uitbuiting. 

In 2021 zien we verder een geleidelijke terugkeer naar een 
normale situatie wat betreft verkeersinbreuken, maar er 
is een blijvend effect van de COVID-19 pandemie door het 
toegenomen telewerk. De pandemie versnelde eveneens 
de mobiliteitstransitie die sinds enkele jaren in het Gewest 
was ingezet, waaronder het toenemend gebruik van fietsen 
en andere actieve vervoerswijzen en veranderingen in de 
infrastructuur. 

De Gewestelijke Veiligheidsenquête peilde in 2021 naar de 
gepercipieerde veiligheid van ondernemingen in het BHG. 
Hieruit blijkt dat twee derde van de bedrijven tevreden of zeer 
tevreden is over de veiligheid van de buurt waarin ze hun 
activiteiten uitoefenen. Meer dan één op de drie bedrijven 
in het BHG geeft echter aan in de 12 maanden voorafgaand 
aan het onderzoek minstens één keer slachtoffer te zijn 
geworden van een vorm van vermogenscriminaliteit en een 
op vier bedrijven van oplichting via het internet. Verder 
verklaarde zes op tien ondernemingen een negatieve 
impact te hebben ervaren van de COVID-19 crisis op hun 
professionele activiteiten. We observeren echter belangrijke 
verschillen tussen de activiteitensectoren en geografische 
regio’s van het Gewest wat betreft het veiligheidsgevoel en 
zelfgerapporteerd slachtofferschap.

De toename van polarisatie en cybercriminaliteit, de 
destructiviteit van georganiseerde criminaliteit en ongekende 
milieucrisissen, zoals de overstromingen in de zomer van 
2021, vormen belangrijke uitdagingen voor het crisis- en 
veiligheidsbeleid in het BHG in de nabije toekomst. Het is 



209

van cruciaal belang om bij het lezen van alle veiligheids- 
en criminaliteitsfenomenen rekening te houden met hun 
context. Dankzij de samenwerking van alle actoren in de 
preventie- en veiligheidsketen en het delen van gegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden tracht het Observatorium een 
beeld van de veiligheid te schetsen, zowel voor de overheid als 
voor haar partners en voor de burgers. Om hierover passende 
aanbevelingen te kunnen doen, is geïnformeerde kennis van 
de veiligheidssituatie onontbeerlijk. In dit verband biedt dit 
verslag een werkbasis: een duidelijk samenvattend overzicht 
van het veiligheidsbeeld, zowel globaal als per thema. Deze 
kennis dient aangevuld te worden met grondige en gerichte 
analyses, die in andere publicaties van het Observatorium 
gepresenteerd worden. Via de aanbevelingen in de 
verschillende thematieken draagt het verslag tenslotte bij 
aan het doel dat safe.brussels zich heeft gesteld en dat wordt 
uitgedragen door het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
2021-2024: "Voor een veilig Brussel".
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ondervond in verband met overlast en het milieu- per cluster 
FIG. 117.  Percentage ondernemingen dat in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête vaak of altijd problemen 

ondervond in verband met overlast en het milieu- per activiteitensector 
FIG. 118.  Inbreuken "Milieu” geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 
FIG. 119.  Feiten van nachtlawaai geregistreerd door de politie lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse wijken 

(86,5% van het totale aantal feiten) (2021)
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FIG. 120.  Klachten ontvangen door LB per onderwerp (2020-2021)
FIG. 121.  Pv’s gerapporteerd aan LB per thema (2015-2021)
FIG. 122.  Details van milieupv’s gerapporteerd aan LB (2021) 
FIG. 123.  Pv’s behandeld door Net Brussel (2015-2021)
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FIG. 126.  Vervuiling van de openbare ruimte en reactie op lokaal/gewestelijk niveau (2021)
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FIG. 128.  Instroom bij het Correctioneel parket van Brussel van zaken in verband met milieu (2015-2021) 
FIG. 129.  Wijze van instroom van zaken in verband met het milieu met een instroom > 10 instromen bij het Correctioneel 

parket van Brussel (2021) 
FIG. 130.  Uitstroom bij het Correctioneel Parket van Brussel betreffende milieuzaken, uitgesplitst naar tenlastelegging en 

beslissing tot afsluiting (2021)
FIG. 131.  Beslissingen tot een boete uitgesproken door het Inspectoraat van Leefmilieu Brussel (2015-2021) 
FIG. 132.  Beslissingen tot een boete uitgesproken door Net Brussel (2015-2021) 
FIG. 133.  Percentage bedrijven dat zegt slachtoffer te zijn geworden van fraude in 12 maanden voorafgaand aan de 

enquête 
FIG. 134.  Percentage bedrijven dat zegt slachtoffer te zijn geworden van ten minste een vorm van fraude in de 12 

maanden voorafgaand aan de enquête- per cluster 
FIG. 135.  Percentage bedrijven dat slachtoffer te zijn geworden van ten minste een vorm van fraude in de 12 maanden 

voorafgaand aan de enquête- per sector 
FIG. 136.  Inbreuken op het vlak van smokkel en fraude geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)  
FIG. 137.  Crimineel fenomeen Identiteitsfraude geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)  
FIG. 138.  Strafrechtelijke inbreuken betreffende wapens geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021)  
FIG. 139.  Illegaal wapenbezit, -dracht en transport lokaliseerbaar op het niveau van de Brusselse wijken (58,3% en 38,6% 

van het totaal aantal inbreuken) (2021)
FIG. 140.  Strafrechtelijke inbreuken betreffende vuurwapens geregistreerd door de politie in het BHG (2015-2021) 
FIG. 141.  Strafrechtelijke inbreuken betreffende cybercriminaliteit geregistreerd door de politie in het BHG (2021) 
FIG. 142.  Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van fraude en smokkel (2015-2021) 
FIG. 143.  Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van wapens (2015-2021) 
FIG. 144.  Instroom in het Brusselse correctioneel Parket op het vlak van cybercriminaliteit (2015-2021) 
FIG. 145.  Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van fraude en smokkel, per voornaamste 

tenlastelegging en naar afsluitende beslissing (2021) 
FIG. 146.  Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van wapens, per voornaamste tenlastelegging en 

naar afsluitende beslissing (2021) 
FIG. 147.  Uitstroom uit het correctioneel parket van Brussel op het vlak van cybercriminaliteit, per voornaamste 

tenlastelegging en naar afsluitende beslissing (2021) 
FIG. 148.  Nieuwe en afgesloten zaken door de correctionele rechtbank van eerste aanleg van Brussel (FR en NL) op het 

vlak van Smokkel en Fraude (2021)
FIG. 149.  Percentage ondernemingen dat aangeeft dat de Covid-19 pandemie een negatief effect heeft gehad op hun 

activiteiten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête 
FIG. 150.  Percentage ondernemingen dat aangeeft dat er in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête geen 
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FIG. 151.  Aandeel van de ondernemingen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête bijzondere maatregelen 

moesten nemen om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen- per activiteitensector 
FIG. 152.  Interventiestatistieken van de DBDMH (2015-2021) 
FIG. 153.  Brandweermissies van de DBDMH (2019-2021) 
FIG. 154.  Afkondigingen van gemeentelijke fasen (2017-2021) 
FIG. 155.  Oefeningen op het vlak van crisisbeheer op gemeentelijk niveau (2017-2021) 
FIG. 156.  Ontdekte gevallen van COVID-19, ziekenhuisopnames en overlijdens in het BHG (2020-2021)
FIG. 157.  Uitgevoerde COVID-19-tests en positiviteitsratio in het BHG (2021) 
FIG. 158.  Informatiefasen voor fijne deeltjes en ozon en waarschuwingsfasen voor hitte en ozonpieken (2017-2021) 
FIG. 159.  Aankondigingen van toegangsverboden tot gewestelijke parken (2019-2021)
FIG. 160.  Aantal interventies ‘overstromingen’ van de DBDMH (2019-2021) 
FIG. 161.  Aantal interventies ‘overstromingen’ van de DBDMH per maand (2021) 
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