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Inleiding

Oudejaarsavond is een belangrijke gebeurtenis die elk jaar de brandweer, de medische hulpdiensten en de
politie mobiliseert. Dit feestelijke evenement vergt een aanzienlijke voorbereiding wat betreft risicoanalyse,
beveiliging van openbare plaatsen en personeelsbeheer. Het vereist ook een interventiestrategie en een
goede coördinatie tussen de verschillende disciplines en met de preventiediensten van de gemeenten. Op
Gewestelijk niveau wordt een Gold1 commandostructuur georganiseerd op het niveau van de politiediensten
(D3). Het wordt op multidisciplinair niveau aangevuld met een mechanisme van strategische monitoring
onder voorzitterschap van de hoge ambtenaar en, voor het eerst op 31/12/2022, met een operationele tafel
die de radio-operatoren van de verschillende disciplines samenbrengt.

Oudejaarsavond van 2022 werd gekenmerkt door een aanzienlijke toename van het aantal interventies van
de hulpdiensten en de politie, werd er op grote schaal vuurwerk afgestoken ondanks het verbod en werden
verschillende voertuigen, brommers, scooters en containers en vuilnisbakken in brand gestoken. Lokale
politieagenten, brandweerlieden en medische hulpverleners werden herhaaldelijk door projectielen
getroffen. In het hele Gewest leidde de onrust tot de arrestatie van 188 personen: 34 gerechtelijke
aanhoudingen en 154 administratieve aanhoudingen in totaal.

Het Observatorium safe.brussels blikt terug op de gebeurtenissen van afgelopen oudejaarsavond 2022 (op
basis van reeds beschikbare informatie2). Hiernaast worden de gegevens van de afgelopen jaren
gepresenteerd over de drie disciplines die op vlak van crisisbeheer in de frontlinie optreden3, evenals de
geregistreerde criminaliteit, verkeersveiligheid en meldingen op Fix my street4.

1. Algemene structuur voor de coördinatie en het beheer van middelen. De Gold is verantwoordelijk voor de strategische coördinatie van de politiediensten (de
korpschef van het PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene voor oudejaarsavond), de Gold Minor is de verantwoordelijke voor de operationele coördinatie, en de Silver is
verantwoordelijk voor de evenementen in zijn politiezone.

2. Gezien de recentheid van de gebeurtenissen kan de informatie voor oudejaarsavond 2022-2023 bij benadering of minder nauwkeurig zijn dan de informatie die
voor voorgaande jaren is ontvangen en geanalyseerd. Deze laatste worden daarom nader beschreven.

3. Discipline 1 – hulpverleningsoperaties; Discipline 2 - medische, sanitaire en psychosociale dienstverlening; Discipline 3 - politiediensten.

4. https://fixmystreet.brussels/.
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Gebruikte gegevens:

DBDMH-interventies: brandweermissies en geweld tegen het personeel;

Dringende medische hulp;

Incidenten en interventies van de ordehandhavingsdiensten van de zes Brusselse
politiezones;

Politiële criminaliteitsstatistieken (CSD) en verkeersveiligheidscijfers (DRI);

Meldingen van burgers op de applicatie Fix my street voor feiten van vandalisme,
netheid en schade aan de straat.

Deze gegevens werden verrijkt met interviews met de leidinggevenden van de evenementen (of deelnemer
aan de actie) van oudejaarsnacht in de zes politiezones van het Gewest, alsook door de deelname aan de
debriefingvergadering van oudejaarsavond 2022 op multidisciplinair niveau (georganiseerd op 19 januari
2023 door de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene). De vragen hadden betrekking op het verloop van de
oudejaarsevenementen, de uitdagingen en moeilijkheden en de daarmee samenhangende misdrijven, en
hun voorspelling voor volgende oudejaarsavond.

1. Brandweer (D1)

Op oudejaarsavond 2022 is het aantal interventies van de brandweer (D1) aanzienlijk toegenomen in
vergelijking met de vijf voorgaande jaren. Tussen 31 december 2022 om 18u00 en 1 januari 2023 om 06u00
werden 193 interventies geregistreerd. Dit is bijna het dubbele van het aantal geregistreerde interventies in
de voorgaande jaren. Tijdens de jaren van de Covid-19 maatregelen en de jaren hiervoor bedroeg het aantal
interventies ongeveer 100 per oudejaarsavond. De details van de interventies voor de laatste
oudejaarsavond staan in onderstaande tabel. Het ging bijna uitsluitend om brandstichtingen. Naast deze
brandweerinterventies werden vier branden door de politie geblust.
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TABEL 1. INTERVENTIES BRANDWEER PER TYPE FEITEN – OUDEJAAR 2022 – Bron: Noodcentrale 112 van Brussel

Feiten op oudejaarsavond 2022 Aantal

Vuilnisbakken/pallets/afval in brand 57

Auto's in brand 26

Struiken en kreupelhout in brand 24

Scooters in brand 20

Containers in brand 13

Brommers/fietsen in brand 9

Voetbalveld in brand 1

Twee keer zoveel 
interventies bij de 

overgang van 2022 
naar 2023 als in 

voorgaande jaren



Voor de jaren 2017-2021 bedragen de interventiecijfers van de DBDMH voor brandweermissies in totaal
ongeveer 100 interventies per oudejaarsavond5. Vooral Stad Brussel, Etterbeek en Sint-Gillis worden
getroffen met een gemiddelde van 17 tot 19 interventies per oudejaarsavond over de jaren 2017 tot 2021.
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5. Een oudejaarsavond wordt gedefinieerd in de tijd van 31 december van het betreffende jaar tot 1 januari daaropvolgend.

Het aantal 
interventies is 

hoger in het 
centrum dan in de 

periferie

TABEL 2. BRANDWEERINTERVENTIES PER OUDEJAARSAVOND EN
PER GEMEENTE – Bron: DBDMH
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2017 2018 2019 2020 2021

Anderlecht 9 11 14 18 6

Oudergem 1 1 - - -
Sint-Agatha-Berchem 1 1 2 5 1

Stad Brussel 19 17 13 17 21

Etterbeek 19 18 17 17 21

Evere 3 3 1 - 5

Vorst 1 1 3 3 1

Ganshoren 3 3 - - 1

Elsene 2 2 5 - 4

Jette - 2 2 1 1

Koekelberg - 2 2 - -
Sint-Jans-Molenbeek 9 15 9 2 8

Sint-Gillis 19 17 15 19 25

Sint-Joost-ten-Noode 1 1 6 - 1

Schaarbeek 5 7 13 9 10

Ukkel 2 2 1 3 -
Watermaal-Bosvoorde 1 - - 3 5

Sint-Lambrechts-Woluwe 2 2 1 2 -
Sint-Pieters-Woluwe 2 2 1 2 2
TOTAAL 99 107 105 101 112

Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek vormen
de tweede groep van gemeenten die het meest
te maken krijgen met interventies met een
gemiddelde van 9 tot 12 interventies per
oudejaarsavond in de afgelopen vijf jaar.

Ruimtelijk gezien, is het aantal interventies in
het centrum hoger dan in de periferie. Op basis
van interviews met de politiediensten kan
worden gesteld dat een deel van de interventies
van de brandweer in Anderlecht, Molenbeek,
Schaarbeek, Sint-Gillis en de stad Brussel het
gevolg is van opzettelijke daden van vandalisme
in de openbare ruimte. Deze zijn erop gericht de
politiediensten uit te lokken om te vechten op
plaatsen waar mensen samenkomen of in
bepaalde sociale woningen die goed gekend zijn
bij de lokale autoriteiten. Etterbeek is een
uitzondering, omdat de politiezone Montgomery
in de interviews geen melding maakte van dit
soort gebeurtenissen tussen 2017 en 2021.

FIG. 1. GEMIDDELD AANTAL
BRANDWEERINTERVENTIES PER
OUDEJAARSAVOND (2017-2021)
– Bron: DBDMH
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De uitsplitsing van de interventies in de tijd maakt het mogelijk de intensiteit van de activiteit van de
brandweer te visualiseren op basis van het gemiddeld aantal interventies per uur voor de laatste vijf
oudejaarsnachten.

De meeste interventies vinden doorgaans plaats tussen 19u00 en 03u00. Een piek wordt waargenomen net
na middernacht en neemt dan af. Het begin van de avond, om 19u00 en 21u00, zijn qua aantallen eveneens
belangrijke interventiemomenten.
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De meeste interventies vinden doorgaans plaats 
tussen 19u00 en 03u00

31/12 01/01

FIG. 2. GEMIDDELD AANTAL BRANDWEERINTERVENTIES PER UUR (2017-2021) – Bron: DBDMH

Het overzicht per jaar toont het effect van de Covid-19 gezondheidsmaatregelen voor de oudejaarsavond
van 2020, met een lager aantal interventies na middernacht. Oudejaarsavond 2021 kende een rustigere
start dan andere jaren. De interviews met de politie bevestigden dit door uit te leggen dat politie-
interventies werden verwacht vanaf 18u00, maar dat het aan het begin van de avond rustiger was dan in
andere jaren.

FIG. 3. AANTAL BRANDWEERINTERVENTIES PER UUR EN PER OUDEJAARSAVOND (2017-2021) – Bron: DBDMH
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Het soort opdrachten dat de interventiediensten van de brandweer uitvoeren is uiteraard belangrijk (zie
figuur hieronder). De codering van de opdrachten maakt echter geen gedetailleerd inzicht mogelijk. Het is
bijvoorbeeld niet duidelijk wat de categorie “Algemeen” inhoudt. De categorie "Nul" in 2021 duidt erop dat de
ambtenaar de redenen voor de interventie niet heeft ingevuld.

Een derde van de interventies valt onder de categorie “vuilnisbak, bloembak, container”. Volgens de
informatie die tijdens de interviews verzameld werd, kan een rechtstreeks verband worden gelegd met
vandalisme. In de aanloop naar oudejaarsavond wordt namelijk gewerkt aan het beperken van de
aanwezigheid van en de toegang tot brandbare voorwerpen, met name vuilnisbakken, containers en
bloembakken die in bepaalde wijken regelmatig het doelwit zijn van brandstichting. De categorie "auto,
motor" (17%) wijst erop dat deze voertuigen op oudejaarsavond 2021 het favoriete doelwit waren van
brandstichtingen in de openbare ruimte.

Tijdens interventies zijn brandweerlieden steeds vaker het doelwit van geweld tegen personeel. In een
Cahier gewijd aan Geweld tegen beroepen van algemeen belang6 heeft het Observatorium het tijdstip van
het geweld waarvan brandweerlieden het slachtoffer zijn, onderzocht. Het onderzoek laat zien dat "over het
algemeen de nacht een risicovollere tijd voor personeelsleden van de DBDMH blijkt te zijn. Een kwart van de
bevraagde brandweerlieden verklaarde spontaan dat zij zich 's avonds of 's nachts bijzonder onveilig
voelen7 […]. De stedelijke context, waar de nachtelijke activiteit hoog is, leidt ook tot meer interventies die ‘s
nachts als risicovol worden beschouwd, aangezien brandweerlieden meer worden blootgesteld aan mensen
die geïntoxiceerd zijn door alcohol of drugs en vaker agressief zijn, zowel verbaal als fysiek"8.

Deze studie wijst ook op een "concentratie van feiten van geweld tegen brandweerlieden op
oudejaarsavond“. Zoals verwoord door een geïnterviewde verantwoordelijke "is het een beetje een traditie
geworden in bepaalde buurten waar er die avond rellen zijn, dat er voertuigen of vuilnisbakken in brand
worden gestoken"9. Uit de enquête blijkt ook dat drie op de tien brandweerlieden zich bijzonder onveilig
voelen op oudejaarsavond. De studie van het Observatorium heeft ook betrekking op een reeks feiten die
aan de Interne
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6. Observatory, “Geweld tegen beroepen van algemeen belang. Analyse van de gegevens 2016-2021 betreffende het geweld dat politieagenten,
brandweerlieden/ambulancemedewerkers, gemeenschapswachten en parkwachters bij de uitoefening van hun taken in het Brussels Gewest ondervinden.”
Cahier nr.5/1 van het Observatorium, Brussels : safe.brussels, 2023 (te verschijnen).

7. Observatory, op. cit. Vraag: "Zijn er momenten van de dag/tijdstip van het jaar (seizoen/vakantie,...) waarop u zich bijzonder onveilig voelt?” Open antwoord.

8. Observatory, op. cit.

9. Observatory, op. cit.

FIG. 4. TYPE INTERVENTIES ‘BRAND’ OP
OUDEJAARSAVOND – Bron: DBDMH
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Brandweerlieden zijn steeds vaker het doelwit van 
geweld tegen personeel
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aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) zijn gemeld in verschillende
gevallen van "verstoring van de openbare ruimte", waarbij personeel in het gezicht werd gespuugd, met
stenen werd bekogeld, met projectielen werd gegooid of waarbij rotjes en vuurwerk naar hen werden
gegooid, voordat de politie arriveerde om de perimeter te beveiligen.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat de moeilijkheden van oudejaarsavond bij de DBDMH welbekend zijn,
aangezien al het personeel dat op 31 december dienst doet een specifieke opleiding over stedelijk geweld
krijgt (hoe een situatie te neutraliseren, hoe zich te gedragen bij dit soort situaties, enz.).

2. Dringende medische hulp (D2)

In 2022, waren er 282 interventies voor dringende medische hulp tussen 31/12/2022 om 18u00 en
01/01/2023 om 07u00, tegenover 241 interventies in 2021 over dezelfde periode. Het jaar 2021 was echter
nog onderworpen aan beperkingen in verband met COVID 19, met name de afwezigheid van het officiële
vuurwerk in het centrum van Brussel.
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FIG. 5. DRINGENDE MEDISCHE
HULPINTERVENTIES PER
OUDEJAARSAVOND IN HET
BHG - Bron: FOD
Volksgezondheid, dienst
dringende hulpverlening

2021 2022

Anderlecht 24 29

Oudergem 2 3

Sint-Agatha-Berchem 3 2

Stad Brussel 61 83

Etterbeek 14 11

Evere 11 4

Vorst 3 6

Ganshoren 2 2

Elsene 12 15

Jette 8 10

Koekelberg 5 5

Sint-Jans-Molenbeek 18 18

Sint-Gillis 16 24

Sint-Joost-ten-Noode 6 8

Schaarbeek 24 23

Ukkel 15 15

Watermaal-Bosvoorde 5 10

Sint-Lambrechts-Woluwe 7 10

Sint-Pieters-Woluwe 5 4

TOTAAL 241 282

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke spreiding zijn de gemeenten in het
centrum en de eerste ring meer betrokken bij de DMH-interventies dan
die in de periferie.

Meer DMH-interventies in het 
centrum en in de eerste ring

TABEL. 3. AANTAL DRINGENDE MEDISCHE 
HULPINTERVENTIES PER 
OUDEJAARSAVOND IN HET BHG – Bron: 
FOD Volksgezondheid, dienst dringende 
hulpverlening



Op organisatorisch vlak werd er voor oudejaarsavond 2022 een versterking van de dagelijkse bezetting met
zeven extra ambulances gepland, naast een preventieve medische inrichting op de vuurwerklocatie.

Wat de redenen voor interventies betreft, gaat het op oudejaarsavond naast routineactiviteiten
hoofdzakelijk om dronkenschap, vechtpartijen en valpartijen. Dringende medische hulp bestaat uit drie
soorten interventies: de klassieke ambulances betreffen de meeste interventies, maar er zijn ook
paramedische interventieteams (PIT) bestaande uit ten minste een hulpverlener-ambulancier en een
verpleegkundige, en ten slotte de Mobiele Urgentiegroepen (MUG) bestaande uit een verpleegkundige en
een arts. Het aandeel PIT en MUG in het totale aantal interventies kan een indicator van de ernst van de
situaties zijn. Merk op dat deze verhouding tussen Oudjaar 2021 en 2022 stijgt van 12 naar 15%.

De verdeling van de interventies in de tijd laat voor 2021 een piek zien tussen middernacht en 4 uur 's
nachts. In 2022 is het aantal ‘ambulance’-interventies het hoogst tussen 01u00 en 06u00, terwijl dit voor
PIT en MUG tussen 20u00 en 22u00 en rond middernacht is.
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FIG. 6. DMH INTERVENTIES PER UUR. OUDJAAR 2021/2022 EN 2022-2023 - Bron: FOD Volksgezondheid, dienst dringende
hulpverlening

Preventieve versterking van het DMH-systeem tijdens  
laatste oudejaarsnacht
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Verder stellen we vast dat het personeel van de medische hulpverlening tot 2021 altijd gespaard is
gebleven van fenomenen die vergelijkbaar zijn met die waarmee de politie of de brandweer te maken krijgen
(agressie, hinderlaag, enz.). Helaas vond een eerste geval van agressie plaats tijdens afgelopen Oudjaar
2022. Een MUG en de bijbehorende ambulance werden na een reanimatie op de openbare weg bestookt met
vuurwerk. De gemelde gebeurtenis wordt intern geanalyseerd om de communicatie met de politie te
verbeteren en om eventueel dekking door de politie te overwegen, bijvoorbeeld in een waakzaamheidszone
zoals het geval is voor de brandweer.
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3. Ordehandhandhaving politiediensten (D3)

3.1. Gold structuur

Sinds enkele jaren is oudejaarsavond het toneel van incidenten die worden uitgelokt door "jeugdbendes"10.
In verschillende wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden elk jaar wanordelijkheden,
vernielingen, vechtpartijen en gewelddaden tegen voorbijgangers, maar vooral tegen de politie en de
hulpdiensten vastgesteld. De politie is vaak het doelwit. Aangezien deze incidenten zich snel kunnen
uitbreiden naar andere wijken of zelfs andere gemeenten of politiezones, en met het oog op de
rationalisering en vooral de optimalisering van de politiële reactie, werd besloten het politiesysteem van de
verschillende zones van het BHG en van de federale politie te organiseren op een ondersteunende en
geïntegreerde manier met een gecentraliseerde coördinatie: de Gold-commandostructuur. Dit is een
belangrijk mechanisme dat door de PZ Brussel zeer positief wordt beoordeeld. Het gaat, in het kader van
oudejaarsnacht, om de zes BHG-zones en hun eenheden, samen met de eenheden die beschikbaar zijn
gesteld via het bindende nationale mechanisme van solidariteit tussen de politiezones in termen van
versterkingen voor administratieve politieopdrachten, bekend als "gehypothekeerde capaciteit"11 (Hycap).
Dit mechanisme staat klaar om op te treden in de 19 gemeenten van het BHG, onder leiding van een
terreinofficier van de territoriaal bevoegde zone (Silver). De algemene coördinatie van de dienst openbare
orde wordt verzorgd door de korpschef van de PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene (Gold), bijgestaan door zijn
personeel. Voor de operationele coördinatie wordt gezorgd door de interne directie (Gold minor).

De geavanceerde voordelen van dit systeem zijn de mogelijkheid om te anticiperen, de bundeling van
middelen in termen van personeel (versterkingen, gespecialiseerde interventiepatrouilles) en uitrusting
(helikopters, drones, brandweerwagens, enz.). De gedeelde gewoonten en codes maken het commando
verder bijzonder doeltreffend, vooral wanneer een agent buiten zijn zone wordt gedetacheerd, aangezien
iedereen dezelfde politietaal spreekt, de communicatie gestandaardiseerd is en de doeltreffendheid wordt
versterkt door de onderlinge kennis van de actoren.

3.2. Voorbereiding

De organisatie van oudejaarsevenementen op het niveau van de PZ's begint in oktober met voorbereidende
vergaderingen. Dit zijn enerzijds sociaal-preventieve vergaderingen tussen politiezones en gemeentelijke
diensten, en anderzijds vergaderingen omtrent de veiligheid op politieel en multidisciplinair niveau.

Op sociaal-preventief niveau gaat het erom de gemeentelijke diensten te ontmoeten, "de pols te nemen"
van de wijken en burgers, straathoekwerkers en gemeenschapswachten, om eventuele conflicten vóór
oudejaarsavond te bezweren en de risicogebieden aan te pakken. Voor preventie en veiligheid is er op
oudejaarsdag een overleg tussen de PZ’s en gemeentelijke diensten in bepaalde gemeenten, zoals in
Molenbeek

8

10. Een voorbeeld is de veelbesproken plundering van een apotheek in de wijk Zwarte Vijvers op nieuwjaarsdag 2019: https://www.demorgen.be/nieuws/we-
waren-uit-het-dal-aan-het-raken-en-dan-dit-molenbeek-na-de-bewogen-nieuwjaarsnacht~bd3146df/.

11. https://etaamb.openjustice.be/nl/document-van-23-november-2017_n2017040885.

Een doeltreffend commando met de Gold-structuur: 
anticipatie, bundeling van middelen (personeel en 

uitrusting), gedeelde codes, enz.

https://www.demorgen.be/nieuws/we-waren-uit-het-dal-aan-het-raken-en-dan-dit-molenbeek-na-de-bewogen-nieuwjaarsnacht~bd3146df/
https://www.demorgen.be/nieuws/we-waren-uit-het-dal-aan-het-raken-en-dan-dit-molenbeek-na-de-bewogen-nieuwjaarsnacht~bd3146df/
https://etaamb.openjustice.be/nl/document-van-23-november-2017_n2017040885
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Molenbeek en Schaarbeek met de straathoekwerkers. Bewustmaking en algemene veiligheidsmaatregelen
worden uitgevoerd via de diensten voor openbare werken en netheid, op gemeentelijk en regionaal niveau,
alsook bij bepaalde eigenaars, gebouwen of bouwterreinen. Het gaat erom de wegen vrij te maken, de
vuilnisbakken en containers te sluiten of te legen (of zelfs te bevochtigen), en de openbare ruimte veilig te
maken door alle brandbare voorwerpen of voorwerpen die als projectiel kunnen worden gebruikt zoveel
mogelijk te beperken.

Op gebied van veiligheid, maken interne vergaderingen in de PZ het mogelijk de veiligheidsdienst voor te
bereiden, het personeel te bepalen (wie zal wat doen en met wie) en de materiële regelingen voor de
ordehandhaving te bepalen (voertuigen en uitrusting). Patrouilles worden ingesteld voor het dagelijks leven,
andere worden toegevoegd voor specifieke en verwachte gebeurtenissen zoals vechtpartijen, afvalbranden
en vuurwerk. De toevoeging van patrouilles in burger maakt het mogelijk om naast camera's ook "oren" ter
plaatse te hebben en bepaalde situaties nauwkeuriger te beoordelen en, bij gebrek aan camera's, na te gaan
hoe groot het gevaar is en of het om valse meldingen gaat. Er wordt ook een systeem van bestuurlijke
aanhoudingen gepland. Hierbij gaat het om een zeer zwaar beheer in termen van politiepersoneel,
bewakingstijd en logistiek (bv. transport en tijdelijke vrijheidsberoving op het politiebureau). In geval van
gerechtelijke feiten worden daders of groepen daders van strafbare feiten - na beoordeling van de
gegrondheid van deze aanhouding - aangehouden als "gerechtelijke aanhoudingen", dus onder het gezag
van de procureur des Konings. Een dienst voor gerechtelijke bewaring voert de procedure uit om de
verantwoordelijkheden van elke persoon vast te stellen en de duur van de detentie zoveel mogelijk te
beperken, volgens de instructies van de gerechtelijke autoriteiten.

Er vindt overleg plaats op multidisciplinair niveau met de DBDMH, de MIVB en binnen de Gold-structuur, met
name in het Regionaal Crisiscentrum (RCCR) met de hoge ambtenaar van safe.brussels. Dit overleg begint
momenteel half oktober.

Ten slotte wordt gezorgd voor communicatie met de bevolking, inwoners, pendelaars, pers en het
veiligheidspersoneel. Het beheer van de communicatiekanalen binnen de politie is ook een punt van
aandacht, aangezien er een evenwicht moet worden gevonden tussen een veelheid aan kanalen en
afstemming. Radiofrequenties kunnen opstoppingen veroorzaken als er onvoldoende kanalen zijn, en als er
te veel kanalen zijn, is het mogelijk dat sommigen bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van een lopende
interventie.

3.3 Interventie

De interventiefilosofie is gericht op een proportionele aanpak, de-escalatie, herstel van de orde en een
onderhandeld niet-confronterend beheer van de openbare ruimte (zie Koninklijk Besluit MFO-2)12. Het
gebruik van dwang zal altijd geleidelijk en proportioneel zijn.

De drie assen van de politieaanpak zijn :

Preventief: de politie patrouilleert in de drukste straten om de mensen gerust te stellen met een zichtbare
aanwezigheid van de politie.
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12. Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie.
06/12/2017

De-escalatie en niet-confronterend beheer van de 
openbare ruimte als sleutelwoorden
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Afschrikking: de zichtbare politieaanwezigheid op plaatsen die als risicovol zijn aangemerkt in de
risicoanalyse van de lokale "Silver", is erop gericht vandalisme, schade en geweld, alsmede
samenscholingen ter voorbereiding daarvan, te ontmoedigen door middel van administratieve
aanhoudingen.

Reactief: de politie treedt snel op en maakt een einde aan alle gewelddaden die de orde en de rust ernstig
verstoren, met name door mensen uiteen te drijven. Opnieuw, het gebruik van dwang zal altijd geleidelijk
en proportioneel zijn, gezien de waargenomen risico's en excessen en de gevolgen daarvan. Het is
belangrijk om niet toe te geven aan provocaties.

De politie- en veiligheidsaanpak wordt gecombineerd en geïntegreerd met de preventieve aanpak met
maatschappelijk werkers, straathoekwerkers, gemeenschapswachten en parkwachters in sommige
gevallen. Deze laatste worden in de eerste plaats gestuurd om de tussenkomst van de politie te voorkomen.
Er is dus een toenemende intensiteit van interventie mogelijk en dat maakt het totale systeem interessant
en flexibel, afhankelijk van de situatie. Elke zichtbaarheid van de politie kan immers een voorwendsel zijn om
uit te hand te lopen: "het is een permanent zwaard van Damocles", leggen de politiezones uit. Anderzijds
zou niet ingrijpen geen goed signaal zijn. Bovendien wanneer opzettelijke daden van vandalisme of brand
een reëel gevaar voor de bevolking vormen, moet worden ingegrepen.

De opdracht om de orde te handhaven gaat vaak gepaard met andere aspecten, zoals cameratoezicht en de
monitoring van sociale netwerken of vooraf gedefinieerde groepen of individuen. Er kunnen verschillende
voorbeelden van de-escalatie worden gegeven: een evenement op oudejaarsavond 2021 waar ongeveer 150
mensen aanwezig waren en een minderheid hiervan het pand aan het beschadigen waren. De politie hield
via camera’s toezicht en greep in toen de meerderheid van de onschuldige menigte sterk was afgenomen.
Een ander voorbeeld betreft het optreden van gemeenschapswachten naar aanleiding van een weg die
versperd werd door bloembakken. Deze werden weer op hun plaats gezet en de politie moest niet ingrijpen
omdat het geweld niet escaleerde. Een laatste voorbeeld is een situatie waarbij pallets, brommers en
matrassen in brand stonden in sociale woningen. De politie stelde vast dat jongeren er zich verstopten en
vervolgens de politie belden om hen binnen te lokken en waarschijnlijk zouden bekogelen met stenen. De
politie oordeelde dat het om een groot vuur ging, maar dat het ver van huizen en bomen was, dus werd er
niet ingegrepen. Na 1,5 uur vertrokken de betrokkenen en de overblijfselen van het vuur waren in de vroege
uren opgeruimd.

Er is een verschil tussen de PZ's Zuid, West, Noord en Brussel Hoofdstad-Elsene, die op oudejaarsavond
reeds om versterking hebben gevraagd voor hinderlagen of stadsbranden veroorzaakt door
jongvolwassenen, en de PZ's Montgomery en Ukkel/WB/Oudergem, die zichzelf als vrij rustige zones
beschouwen en zich niet herinneren dat zij op oudejaarsavond voor 2022 versterkingen hebben moeten
oproepen. De PZ Montgomery moest echter versterking vragen voor een interventie die plaatsvond in de
nacht van 31/12/2022.

De PZ's, die met de genoemde terugkerende problemen werden geconfronteerd, beschrijven moeilijke
ervaringen die in sommmige gevallen zelfs tot hinderlagen leiden, met mortiervuur, oorverdovend lawaai, en
de noodzaak om in te grijpen met volledige lichaamsbescherming, speciale voertuigen om barrières te
doorbreken, en sproei- en traangas om relschoppers uiteen te drijven. Soms maakt de herstelde rust plaats
voor een verplaatsing van het probleem, andere vernielingen vinden plaats of bepaalde inwoners worden
geterroriseerd. Ingrijpen is des te moeilijker omdat het de relschoppers in de buurten wonen en dat ze
indien nodig
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preventieve aanpak
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indien nodig terug naar huis kunnen gaan, in tegenstelling tot een grote demonstratie waar het
gemakkelijker is de relschoppers te isoleren. Interventies met hondengeleiders maken het soms mogelijk
een straat of een gebouw te omcirkelen. Tenslotte zijn samenwerkingen met de MIVB nuttig om de metro
tijdens een interventie stil te leggen of de toegang tot een station te blokkeren.

3.4. Soort feiten

Onder de feiten vermeld door de zones betreffende de oudejaarsavonden van de afgelopen jaren, zien we:
het blokkeren van het verkeer, de samenscholing van jongeren, het beschadigen van het meubilair in de
openbare ruimte en het in brand steken van vuilnisbakken, auto's of scooters. Dit betreft met name de PZ
Zuid aan de kant van Anderlecht, de PZ West aan de kant van Molenbeek, de PZ Noord aan de kant van
Schaarbeek en de PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene in het centrum of aan de kant van Laken. Het zijn gekende
locaties, maar in werkelijkheid kan het overal gebeuren en is het moeilijk om te voorspellen. Het scenario is
vaak vergelijkbaar: jongeren die zich op gekende plaatsen en pleinen vestigen, straatmeubilair beschadigen,
kerstversieringen in brand steken, een brand stichten met matrassen, brommers of houten pallets, en een
politie-interventie of een gevecht met de politie door valse oproepen en hinderlagen uitlokken. Wanneer er
een politieauto zichtbaar is, begint het met verbale agressie om een reactie van de politie uit te lokken. Als
de politie niet reageert, worden er stenen of voorwerpen naar de voertuigen gegooid. In het ergste geval
wordt er vuurwerk horizontaal afgestoken, gericht op de agenten, die zonder adequate bescherming niet
kunnen ingrijpen.

Elke PZ heeft een lijst van risicoplaatsen, pleinen en ontmoetingsplaatsen, sociale woningen en hoogbouw
die ook bij de plaatselijke autoriteiten gekend zijn. Het gebruik van mobiele camera's die door het CIBG via
safe.brussels worden uitgeleend, wordt zeer op prijs gesteld en nuttig geacht. In het kader van de Gold-
structuur worden elk jaar bewakingszones vastgesteld en aangepast aan de ontwikkelingen. Dit zijn zones
die de politie mobiliseren om een brandweer- of medische interventie te begeleiden.

Wat betreft de gegevens die zijn verzameld voor de politiediensten van de politiezones van afgelopen
oudejaarsavond 2022, worden er 154 bestuurlijke aanhoudingen, 34 gerechtelijke aanhoudingen, minstens
5 gewonde politieagenten en minstens 23 beschadigde auto's waarvan minstens 5 politieauto's
vastgesteld.
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Oudjaar 2022

PZ Brussel-
Hoofdstad-

Elsene 

PZ West PZ Zuid PZ 
Ukkel/WB/
Oudergem

PZ 
Montgo-

mery

PZ Noord

Bestuurlijke aanhoudingen 53 24 57 11 1 8

Gerechtelijke
aanhoudingen

4 21 1 2 1 5

Gewonde politieagenten 1
Niet 

ontvangen
2 1 2 0

Beschadigde
politievoertuigen

1
Niet 

ontvangen
1 2 1 0

Beschadigde
personenauto's

3 3 12
Niet 

ontvangen
Niet 

ontvangen
Niet 

ontvangen

Blokkeren van het verkeer, samenscholing van jongeren, 
beschadigen van het meubilair en het in brand steken van 

vuilnisbakken, auto's of scooters

TABEL 4. AANHOUDINGEN EN BESCHADIGDE VOERTUIGEN TIJDENS OUDEJAARSNACHT 2022 Bron: Politiezones
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Het jaar daarvoor, op oudejaarsavond 2021 waren er 159 bestuurlijke aanhoudingen, 19 gerechtelijke
aanhoudingen, branden, barricades en diverse vormen van schade, waaronder ten minste 20 uitgebrande
voertuigen.

3.5. Meer over oudejaarsavond 2022

De zones West, Zuid, Montgomery en Ukkel/WB/Oudergem, die eind 2022 werden bevraagd, spraken geen
bijzondere vrees uit voor komende oudejaarsavond. De voorbereiding op lokaal niveau was al begonnen en
de Gold-structuur verliep zeer goed, zelfs multidisciplinair met de D2 (brandweerlieden begeleid door de
politie). Het crisiscentrum, de verbindingsofficier voor elke zone in de Gold-structuur, werkte eveneens
goed. Het beginsel van genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR) en de bewezen
gestandaardiseerde communicatie verklaren de sereniteit die heerste ten aanzien van toekomstige
evenementen, evenals de opgelegde Hycap, die zeer gewaardeerd wordt.

De zones verwachtten geen significante "post-Corona" verschillen. De zones leggen uit dat de
Covidmaatregelen met oudjaar 2020 de verwachte gebeurtenissen met "jongeren" die ruzie zoeken en zich
amuseren niet hebben voorkomen. Er waren echter nog enkele interventies (maar niet van andere aard) te
verwachten. De PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene moest toezicht houden op geplande evenementen zoals
Winterpret van 25 november 2022 tot 8 januari 2023, in coördinatie met de Brussels Major Events vzw en de
private veiligheidsdienst tijdens Oudejaarsavond.

Meer contextspecifieke risico's konden de uiting van frustraties/meningsverschillen in verband met de
stijgende energieprijzen of de oorlog in Oekraïne zijn. Dit had tot meer demonstraties kunnen leiden. Ook het
gebruik van zeer krachtig vuurwerk (cobra 6 en 8) in de PZ Zuid tijdens de voetbalwedstrijden van Marokko
gedurende het WK zorgde voor extra risico's voor de politiediensten. De hotspots zijn gekend, maar het is
onmogelijk om alles te voorspellen.

De grote angst op zonaal niveau is een interventie die uit de hand loopt. Dit is altijd een risico en daarom
wordt ingrijpen altijd als laatste redmiddel en op proportionele wijze overwogen, zoals reeds gezegd.

Op één gebied werd een algemene vrees geuit, namelijk de toename van agressief gedrag jegens de politie
in de loop van het jaar en de "uitholling van de rechtsstaat" op territoriaal niveau op bepaalde zeer
specifieke plaatsen.
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TABEL 5. AANHOUDINGEN EN BIJBEHORENDE SCHADE TIJDENS OUDEJAARSAVOND 2021– Bron: Politiezones

Oudjaar 2021
PZ Brussel-
Hoofdstad-

Elsene 
PZ West PZ Midi

PZ 
Ukkel/WB/
Oudergem

PZ 
Montgomery

PZ Noord

Bestuurlijke
aanhoudingen

67 41 25 10 0 16

Gerechtelijke
aanhoudingen

7 3 5 3 1 0

Geassocieerde
schade

Niet ontvangen

4 politie-
voertuigen en 
twee agenten 
gewond

11 verbrande 
voertuigen, 
schade en 
branden

2 voertuigen 
en 2 
vuilnisbakken 
in brand

Niet ontvangen

1 voertuig en 3 
scooters in 
brand, schade 
aan en brand in 
vuilnisbakken
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Dankzij het besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 december 2022
waarbij het bezit en het transport van vuurwerk van 23 december tot 9 januari wordt verboden, hebben de
politiezones in de aanloop naar oudejaarsavond maatregelen kunnen nemen, waaronder inbeslagnames
(waaronder een van 19 kg). Er wordt echter aanbevolen de datum van 23 december te vervroegen,
aangezien deze erg laat valt. Het gebruik van vuurwerk begint in sommige wijken al half december.

4. Criminaliteit geregistreerd door de politie

De criminaliteitsstatistieken van de politie worden opgesteld op basis van de initiële pv’s van de
politiediensten. Het validatieproces van deze gegevens neemt gewoonlijk zes maanden in beslag. Daarom
beschikken we niet over gedetailleerde statistieken voor oudejaarsavond 2022. Dit deel is daarom alleen
gewijd aan oudejaarsavond 2021.

Voor oudejaarsavond 2021 hebben we de belangrijkste evenementen voor de ordehandhaving geselecteerd
van 31/12/2021 om 16u00 tot 01/01/2022 om 07u00.

Aanbevelingen van de actoren

De aanbevelingen geformuleerd door de actoren voor oudejaarsavond 2022/2023 omvatten:

Het verbod op de verkoop van vuurwerk vanaf 23 december ;

Het verbod op het gebruik van vuurwerk (dat moeilijk te handhaven is);

De goedkeuring van een pyrotechnische verordening om het bezit van vuurwerk op
oudejaarsavond te verbieden en niet alleen het gebruik ervan;

Zicht hebben op de tankstations en de verkoop van bidons benzine op oudejaarsavond;

Tenslotte een goede politiedebriefing om lering te trekken uit elke oudejaarsavond.
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TABEL 6. INITIËLE PV’S DOOR DE
POLITIEDIENSTEN. OUDJAAR
2021/22 TUSSEN 16U00 EN 07U00
– Bron: Federale Politie/CSD
(extractie op 13/12/2022)

Initiële pv’s door de politiediensten –
Oudjaar 2021/22 tussen 16u00 en 07u00

Aantal

Opzettelijke slagen en verwondingen in de openbare ruimte 19

Verbaal geweld en beledigingen 19

Gewelddadige diefstal 24

Fiets- en bromfietsdiefstal 4

Diverse schade (vandalisme, brandstichting) 94

Openbare dronkenschap 17

Drugs (alle overtredingen) 24

Verkrachting 0

Aanranding 0

TOTAAL 201

Belang van actie voorafgaand aan oudejaarsavond om het bezit 
en gebruik van vuurwerk te reguleren
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Onder de geselecteerde incidenten zijn
schade en vandalisme, met name
brandstichting, het talrijkst, namelijk 94
incidenten voor het hele Gewest. Deze zijn
geconcentreerd in het middernachtelijk uur en
nemen daarna af.
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FIG. 8. GEREGISTREERDE FEITEN VAN SCHADE
(VANDALISME, BRANDSTICHTING). OUDEJAARSAVOND
2021/22 – Bron: Federale Politie/CSD (extractie op
13/12/2022)
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FIG. 9. GEREGISTREERDE FEITEN VAN GEWELD.
OUDEJAARSAVOND 2021/22 – Bron: Federale
Politie/CSD (extractie op 13/12/2022)

FIG. 10. GEREGISTREERDE FEITEN VAN OPENBARE
DRONKENSCHAP EN DRUGS. OUDEJAARSAVOND
2021/22 – Bron: Federale Politie/CSD (extractie op
13/12/2022)

Feiten van opzettelijke slagen en
verwondingen in de openbare ruimte
(aantal=19), zijn meer geconcentreerd rond
middernacht, gevolgd door diefstal met
geweld (aantal=24), waarvan het merendeel
wordt vastgesteld tussen 22u00 en 4u00,
terwijl feiten van verbaal geweld en
beledigingen (aantal=19), in de beschouwde
periode relatief constant zijn.

Openbare dronkenschap en drug-
gerelateerde misdrijven komen samen het
meest voor tussen 23u00 en 3u00.
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FIG. 7. GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT.
OUDEJAARSAVOND 2021/22 – Bron:
Federale Politie/CSD (extractie op
13/12/2022)

Al deze feiten gaven aanleiding tot
201 boetes, die varieerden van
17u00 tot 7u00 de volgende
ochtend, met een piek tussen
22u00 en 4u00.



Ruimtelijk gezien was het gebied rond het kanaal het meest getroffen. Hier werden ook een aanzienlijk
aantal patrouilles ingezet. “Vandalisme" komt vaker voor in het noordoosten van het Gewest, terwijl
"geweld" en "dronkenschap/drugs" vaker voorkomen in het historische centrum, waar de meeste
oudejaarsfeesten plaatsvinden.

5. Meldingen op Fix my street

Fix my street is een internet- en mobiel platform waarop burgers en de overheid incidenten in de openbare
ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen melden en opvolgen. Het is een hulpmiddel voor het
lokaliseren en beschrijven van schade of overlast. Sinds de lancering in 2017 groeit het gebruik ervan13.

We hebben gegevens verzameld voor de jaren 2017-2023. Wij hebben drie categorieën meldingen
vastgesteld op basis van de meldingen die waarschijnlijk betrekking hebben op incidenten die zich hebben
voorgedaan in het kader van oudejaarsavond in ruime zin. De "vandalismemeldingen" omvatten schade aan
monumenten, straatmeubilair en bushokjes. De "netheidsmeldingen" betreffen zowel illegale stortingen als
overvolle vuilnisbakken of glasbollen. De "weg"-meldingen betreffen beschadigde wegen, voetpaden en
fiets
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FIG. 11. CRIMINALITEIT GEREGISTREERD TUSSEN 17U00 EN 07U00. OUDEJAARSAVOND 2021/2022 – Bron: Federale Politie/CSD
(extractie op 13/12/2022)

13. Het is belangrijk om bij de interpretatie van de hier gepresenteerde gegevens rekening te houden met de toename van het gebruik van de applicatie.



fietspaden. Er bestaan nog andere meldingen op de applicatie, maar die zijn hier niet opgenomen. La

De cijfers tonen een lager aantal meldingen in de eerste week van januari dan het gemiddelde aantal
meldingen per week voor de rest van het jaar, behalve voor 2023, waarvoor we nog niet over de cijfers voor
het hele jaar beschikken.

In 2022 worden tussen 1 en 7 januari 428 meldingen geregistreerd, als volgt verdeeld:

8 "vandalisme"meldingen

102 "weg”meldingen

318 "netheids"meldingen

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke spreiding kan een afbakening worden waargenomen tussen het oosten
en het westen van het Gewest, gemarkeerd door een lijn van het noordoosten naar het zuidoosten, die door
het historische centrum loopt, de wijken met de meeste meldingen (wijken van Houba, Het oude en nieuwe
Laken, Noordwijk, Begijnhof, Dansaert, Anneessens, Marollen, Kuregem, Scheut, Anderlecht-centrum-
Wayez en Veeweide-Aurore).
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TABEL 7. MELDINGEN FIX MY STREET "VANDALISME"
- "NETHEID" - "WEG". 2017-2023 – Bron: Fix My street

FMS meldingen "Vandalisme -
Netheid - Wegen"

TOTAAL 1-7 januari

2017 5.605 8
2018 10.415 14
2019 20.970 23
2020 24.413 54
2021 24.831 31
2022 32.269 428
2023 - 600

FIG. 12. MELDINGEN FIX MY STREET "VANDALISME” -
"NETHEID" - "WEG". 1-7 JANUARI 2022 – Bron: Fix My
street

Vooral 
meldingen in het 

noordwesten 
van het BHG



In 2023 worden tussen 1 en 7 januari 600 meldingen geregistreerd, als volgt verdeeld:

5 "vandalisme"meldingen

111 "weg"meldingen

479 "netheid"meldingen

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke spreiding zijn de meldingen geneigd zich over alle wijken te verspreiden.
Er is nog steeds een afbakening tussen het oosten en het westen van het Gewest, met een relatieve
vermindering in het historische centrum en, omgekeerd, een intensivering in het zuidwesten van het
Pentagon, voornamelijk in de Anderlechtse wijk Kuregem.

6. Verkeersveiligheid

Om dezelfde redenen als vermeld voor de statistieken over politiecriminaliteit, beschikken wij nog niet over
de meest recente informatie over verkeersveiligheid. De laatste beschikbare gegevens betreffen
oudejaarsavond 202014. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers
sinds 2016. Op het gebied van verkeersveiligheid kende oudejaarsavond 2019 het laagste aantal
verkeersslachtoffers sinds jaren: er vielen geen doden of zwaargewonden. Oudejaarsavond 2020, waarvoor
een avondklok gold als onderdeel van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, registreerde een
beperkt aantal slachtoffers, maar kan dus niet worden vergeleken met andere jaren gezien deze specifieke
context.
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FIG. 13. MELDINGEN FIX MY STREET
"VANDALISME” - "NETHEID" - "WEG".
1-7 JANUARI 2023 – Bron: Fix My
street

14. Voor oudejaarsavond 2021 hebben we gegevens nodig van 1 januari 2022, die tegen de zomer van 2023 beschikbaar zullen zijn.
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Conclusie

Oudejaarsavond is een belangrijke gebeurtenis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat een groot aantal
mensen van de hulp-, preventie-, en ordehandhavingsdiensten mobiliseert.

Wat de brandweer (D1) betreft, was er in de oudejaarsnacht van 2022 een aanzienlijke toename van
brandweerinterventies in vergelijking met de vijf voorgaande jaren. Tussen 31 december 2022 om 18u00 en
1 januari 2023 om 6u00 werden 193 interventies geregistreerd, waarvan 57 voor brandende
vuilnisbakken/containers/afval en 26 voor brandende auto's. Het personeel was verschillende keren het
doelwit van projectielen. Het aantal interventies was hoger in het centrum dan in de periferie van het BHG.
De meeste interventies vonden plaats tussen 7 uur 's avonds en 3 uur 's nachts. Een piek wordt
waargenomen net na middernacht. Het begin van de avond om 19u00 en 21u00 zijn ook belangrijke
interventiemomenten in aantal.

Wat dringende medische hulp (D2) betreft, zijn de interventies niet significant toegenomen in vergelijking
met vorige jaren. In 2022 werden 282 interventies geregistreerd voor dringende medische hulp van
31/12/2022 om 18u00 tot 01/01/2023 om 7u00, tegenover 241 interventies in 2021 over dezelfde periode.
De tijdstippen met de meeste interventies zijn tussen 21u00 en 06u00. De gemeenten in het centrum en de
eerste ring zijn meer betrokken bij interventies dan die in de periferie. Ten slotte constateren wij één geval
van agressie tegen medisch personeel op het terrein in 2022.

FIG. 14. AANTAL SLACHTOFFERS PER OUDEJAARSAVOND NAAR
ERNST – Bron: Federale Politie – Directie van de politionele
informatie en ICT-middelen – business Beleid en Beheer (BIPOL)
(extractie op 04/05/2022)
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FIG. 15. AANTAL EN AANDEEL SLACHTOFFERS OP OUDEJAARSAVOND (2016/17
TOT 2020/21) NAAR ERNST EN NAAR VERVOERSWIJZE – Bron: Federale Politie –
Directie van de politionele informatie en ICT-middelen – business Beleid en Beheer
(BIPOL) (extractie op 04/05/2022)

FIG. 16. AANTAL SLACHTOFFERS OP OUDEJAARSAVOND (2016/17 TOT 2020/21)
NAAR LEEFTIJD – Bron: Federale Politie – Directie van de politionele informatie en
ICT-middelen – business Beleid en Beheer (BIPOL) (extractie op 04/05/2022)
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* Volgens de volgende groeperingen gemaakt door safe.brussels op basis van de aard van de weggebruiker (cod_ru_typ): Autobus (Autobus; Autocar;
Autobus/Autocar), Vrachtwagen (Vrachtwagen), Lichte vrachtauto (Lichte vrachtauto, Minibus, Kampeerwagen), Fiets (Fiets, Speed pedelec (<= 4000W en
<=45km/u), Elektrische fiets, Fiets met elek. hulpmotor (<=250W en <=25km/u), Gemotoriseerde fiets (<=1000W en <=25km/u)), Bromfiets (Bromfiets, Bromfiets A
(tweewielige), Bromfiets met 3 of 4 wielen, Bromfiets B (tweewielige)), Onbekend (Onbekend, Niet ingevuld), Motorfiets (Motorfiets, Motorfiets meer dan 400 cc,
Motorfiets niet meer dan 400 cc), Voetganger (Voetganger die zijn (brom)fiets duwt, Andere voetganger), Auto (Personenauto, Auto voor dubbel gebruik),
Andere (elke andere categorie waaronder maar 1 betrokken weggebruiker).

Over alle oudejaarsavonden van 2016 tot 2020 heen waren bij de ongevallen met gewonden in 44% van de
gevallen een auto en in 27% van de gevallen een voetganger betrokken. Er moet opgemerkt worden dat
voetgangers 10 jaar geleden minder dan 20% van de slachtoffers vertegenwoordigden. Wat de leeftijd van
de slachtoffers betreft, zijn 18 tot 55-jarigen in de meerderheid en 25-35-jarigen het meest
vertegenwoordigd.
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Met betrekking tot de ordediensten van de politie (D3) blijkt uit de verzamelde gegevens voor de
ordediensten van de politiezones afgelopen oudejaarsavond 2022, dat er 154 bestuurlijke aanhoudingen, 34
gerechtelijke aanhoudingen, ten minste 5 gewonde politieagenten, ten minste 23 beschadigde auto's
waaronder ten minste 5 politieauto's waren. De belangrijkste feiten waren verkeersblokkades,
samenscholingen van jongeren, schade aan meubilair in de openbare ruimte en het in brand steken van
vuilnisbakken, auto's en scooters. De multidisciplinaire aanpak, zowel bij de voorbereiding als tijdens de
evenementen binnen de Gold-commandostructuur, wordt door de actoren van de politiezones als geslaagd
beschouwd.

De criminaliteitscijfers voor oudejaarsavond 2021 wijzen op een meerderheid van feiten van vandalisme,
inclusief brandstichting, met 94 feiten voor heel het gewest. Deze zijn geconcentreerd in het
middernachtelijk uur en nemen daarna af. Het gebied rond het kanaal is het zwaarst getroffen. Hier wordt
ook een groot aantal patrouilles ingezet. Daden van "vandalisme" komen vaker voor in het noordoosten van
de regio, terwijl daden van "geweld" en "dronkenschap/drugs" vaker voorkomen in het historische centrum,
waar de meeste feestactiviteiten op oudejaarsavond plaatsvinden.

De meldingen op Fix my street in de eerste week van januari 2022 en 2023 bevatten vooral
netheidkwesties. Er is een ruimtelijke afbakening tussen het oosten en het westen van het Gewest,
gemarkeerd door een lijn van talrijkere meldingen van noordoost naar zuidoost, en die door het historische
centrum loopt.

Tenslotte waren er bij verkeersongevallen met slachtoffers tijdens alle oudejaarsnachten van 2016 tot 2020
samen in 44% van de gevallen een auto en in 27% van de gevallen een voetganger betrokken. Mensen
tussen 25 en 35 jaar zijn het meest vertegenwoordigd onder de slachtoffers.

Safe.brussels zal via het Observatorium en de Directie Operations de ontwikkeling van de
interventiegegevens van oudejaarsavond blijven volgen, evenals het voorbereidings- en debriefingsproces,
die belangrijke veiligheidsvraagstukken op gewestelijk niveau aan de orde stellen. Op 30 januari 2023
hebben de diensten van de hoge ambtenaar reeds een multidisciplinaire debriefing georganiseerd. De
opmerkingen van de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines bij deze gelegenheid zullen in
aanmerking worden genomen voor de organisatie van de multidisciplinaire begeleiding van de volgende
editie van Oudejaarsavond eind 2023.
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