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1. GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT EN POLITIEPERSONEEL 

1.1 Geregistreerde misdaden en wanbedrijven 

Sinds de politiehervorming van 2001, heeft de minister van Binnenlandse Zaken het gebruik 
van een uniform informatiesysteem beslist (ISLP voor de lokale politie en Feedis voor de 
federale politiediensten). De bedoeling van deze systemen is de oprichting van een algemene 
nationale gegevensbank (ANG).  
De bron van de statistieken over geregistreerde misdaden en wanbedrijven is het 
oorspronkelijke proces-verbaal dat is opgesteld door de algemene politiediensten en aan het 
parket is bezorgd, ongeacht of het een feit betreft of een poging tot. Volgens de richtlijnen 
moet een proces-verbaal binnen de 3 weken na de vaststelling van de feiten worden 
afgewerkt en naar de ANG worden verstuurd. Niettemin loopt een deel van deze processen-
verbaal vertraging op en wordt de termijn inzake het werkproces overschreden. De cijfers 
worden elk jaar herzien voor alle voorgaande jaren, naargelang de feiten worden 
geregistreerd in de ANG. 
De rekeneenheid is het gepleegde feit en niet het proces-verbaal. Een proces-verbaal kan op 
meerdere feiten betrekking hebben en in zulk geval worden de feiten afzonderlijk geteld. De 
aandacht wordt gevestigd op het feit dat het voorkomt dat een proces-verbaal wordt opgesteld 
terwijl er geen strafbaar feit is gepleegd. De klassering zonder gevolg is goed voor 77% van 
de beslissingen inzake het afsluiten van een dossier bij de parketten in 2013 en bij 10% van 
de zonder gevolg geklasseerde feiten vormt de afwezigheid van een strafbaar feit het 
technische motief. Daaruit vloeit voort dat ongeveer 7,7% van de dossiers die de politie en de 
andere daartoe bevoegde diensten aan het parket doorgeven, niet zouden moeten worden 
doorgegeven. 
De eerste tabel die het totale aantal geregistreerde vergrijpen bevat, omvat zowel de zeer 
ernstige feiten (moord bijvoorbeeld) als de minder zware feiten (openbare dronkenschap 
bijvoorbeeld). Het is dus interessant om elk specifiek strafbaar feit afzonderlijk te bekijken. 
De strafbare feiten inzake het wegverkeer zijn niet opgenomen in de criminaliteitsstatistieken 
die door de politie worden opgesteld (zie punt 2).  
De geografische locatie die in de statistiek wordt vermeld is die waar het feit werd gepleegd. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zes politiezones. Elke zone omvat meerdere 
gemeenten en beschikt over haar eigen politiereglementen. De verdeling van de gemeenten 
over deze zes politiezones wordt beschreven in punt 1.2 hieronder. 
Het huidige systeem wordt gekenmerkt door een unieke en uniforme terminologie die toelaat 
de feiten in te delen op basis van een lijst met alle strafbare feiten waarvoor de politiediensten 
een proces-verbaal moeten opstellen. Die lijst steunt op een juridische classificatie 
(strafwetboek, bijzondere wetten, enz.) die constant evolueert en is samengesteld uit 800 
feiten. De terminologie wordt weergegeven in rubrieken en in sub-rubrieken die op hun beurt 
zijn onderverdeeld in categorieën.  Van deze rubrieken werden de volgende categorieën 
gekozen: 

− Totaal aantal geregistreerde strafbare feiten 

− Totaal aantal diefstallen en afpersingen 

− Totaal aantal feiten inzake beschadiging van eigendom 

− Totaal aantal druggerelateerde feiten 
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− Totaal aantal fraudegevallen 

− Totaal aantal vaststellingen inzake intrafamiliaal geweld per type 

− Totaal aantal feiten van fysiek intrafamiliaal geweld 

− In deze tabellen werden enkele specifieke gegevens op de voorgrond geplaatst: aantal 
gevallen van moord en doodslag, verkrachting, aanslag op de goede zeden, gewapende 
diefstal, diefstal met geweldpleging zonder wapen, tasjesroof, zakkenrollen, 
autodiefstal, motordiefstal, fietsdiefstal, oplichting, inbraak in een onderneming of een 
handelszaak, diefstal in of op een voertuig en woninginbraak (in de strikte zin van het 
woord) 

− Totaal aantal geregistreerde fietsendiefstallen 

1.2 Politiepersoneel van de politiezones in het BHG 

De lokale politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in zes onderscheiden zones 
ondergebracht die elk meerdere gemeenten omvatten. Deze gemeenten bundelen de 
materiële en menselijke middelen. Die zes zones zijn: 
Politiezone Brussel-Hoofdstad/ Elsene: Stad Brussel en Elsene 
Politiezone Brussel-West: Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-
Agatha-Berchem 
Politiezone Zuid: Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst 
Politiezone Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem: Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en 
Oudergem 
Politiezone Montgomery: Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe 
Politiezone Schaarbeek/ Sint-Joost-ten-Node/ Evere: Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en 
Evere. 
 

BRONNEN 

Federale politie, statistische rapporten http://www.politie.be/fed/nl/statistieken 
 

http://www.police.be/fed/fr/statistiques

