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VA N  O N Z E  R E DACT EU R

STEVEN SAMYN
BRUSSEL ‘Wat mij als weten-

schapper stoort in de hele discus-
sie over veiligheid in Brussel, is
dat er weinig op basis van objec-
tieve gegevens wordt gediscussi-
eerd’, stelt Christophe Mincke.
Hij is doctor in de rechten, socio-
loog en geeft les aan de Facultés
Universitaires Saint-Louis
(FUSL).
Om de discussie te objectiveren
ging hij grasduinen in de Veilig-
heidsmonitor 2008-2009 die vo-
rige maand werd voorgesteld (er
werd tot juli 2009 gepeild). Dat is
een grootschalig telefonisch be-
volkingsonderzoek. Sinds 1997
wordt het ongeveer om de twee
jaar door Binnenlandse Zaken
uitgevoerd om te weten wat bur-
gers denken over de politie en vei-
ligheid. De enquête helpt ook
zicht te krijgen op de misdrijven
die burgers niet aangeven en die
niet in de criminaliteitsstatistie-

ken opduiken.
‘De gegevens zijn niet helemaal
volledig’, stelt Mincke (zie ook
hiernaast). ‘Zo worden niet alle
Brusselse gemeenten gepeild.
Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-
Woluwe zitten er bijvoorbeeld
niet bij. Maar gemeenten als
Schaarbeek, Anderlecht en Mo-
lenbeek wel. Globaal genomen le-
veren ze bruikbare gegevens voor
het Brussels gewest op. Het grote
voordeel is dat je over de jaren
heen kan vergelijken.’ 
De Veiligheidsmonitor peilt in de
eerste plaats naar het onveilig-
heidsgevoel. Op de vraag ‘hebt u
een algemeen onveiligheidsge-
voel’ antwoordt 64 procent van de
Belgen met ‘zelden of nooit’. In
Brussel ligt dat met 52 procent
een stuk lager. In Vlaanderen
gaat het zelfs om 70 procent.
‘Maar het cijfer van de hoofdstad
is wel vergelijkbaar met dat van
de categorie grote steden in ons
land (56%)’, stelt Mincke. Opmer-
kelijk is dat het onveiligheidsge-
voel in Brussel daalt. Als wordt
gekeken naar het aantal mensen
dat zich ‘altijd of vaak’ onveilig
voelt, ligt dat zowel in Brussel als
in de grote steden op 13 procent.
In heel België is dat 8 procent, in
Vlaanderen slechts 6 procent.
Agressief rijgedrag is volgens de

Brusselaar de grootste oorzaak
van onveiligheid. Daarna volgen
inbraken, onaangepaste snel-
heid, diefstal uit wagens, rond-
slingerend vuil op straat en ver-
loederde gebouwen.
Naast het onveiligheidsgevoel
wordt ook gevraagd wie de voor-
bije 12 maanden slachtoffer is ge-
worden van welk misdrijf. Voor
misdrijven in woningen en auto’s
wordt per gezin gekeken. Uit de
resultaten blijkt dat het aantal in-
braken in woningen en het aantal
pogingen daartoe niet substanti-
eel hoger ligt in de hoofdstad. 6,3
procent van de Brusselse gezin-
nen werd het voorbije jaar naar
eigen zeggen met ‘inbraak in wo-
ning met diefstal’ geconfron-
teerd. Het nationale gemiddelde
bedroeg 6,1 procent. Het aantal
diefstallen in en van wagens lag
wel aanzienlijk hoger in de hoofd-
stad. Maar vreemd genoeg was
dat niet het geval voor vernielin-
gen aan auto’s.
De inwoners van de hoofdstad
werden een pak meer geconfron-
teerd met diefstal met geweld of
bedreiging. In Brussel was 3,4
procent van de ondervraagden
daarvan slachtoffer, tegenover 1,6
procent in België en 0,8 procent
in Vlaanderen. 
In de categorie lichamelijk ge-
weld (zonder diefstal) is de situa-
tie in Vlaanderen (11,6%) verge-
lijkbaar met die in Brussel
(11,4%). Het aantal mensen dat be-
dreigd werd met lichamelijk ge-
weld lag evenwel hoger in Vlaan-
deren dan in Brussel of dan het
nationaal gemiddelde. 
‘De cijfers van de Veiligheidsmo-
nitor geven een beeld voor het
Brussels gewest. Dat betekent dus
niet dat de situatie in bepaalde

wijken niet veel slechter kan zijn
dan in andere’, stelt Mincke.
‘Maar de globale situatie is sinds
2002 voor bijna alle soorten mis-
drijven gestagneerd of verbeterd.
Daarnaast is ook het algemene
onveiligheidsgevoel verminderd.

Al betekent een daling van de cij-
fers niet dat er geen problemen
zijn.’

- ONLINE
www.polfed-fedpol.be/pub/veilig-
heidsMonitor/monitor_nl.php

Onveiligheid in Brussel:
DE NAAKTE CIJFERS
In de hoofdstad zijn er meer inbraken
in wagens en diefstallen met geweld.
Maar in vergelijking met het nationaal
gemiddelde wordt er niet beduidend
meer ingebroken in woningen. 

● Veiligheidsmonitor geeft
objectieve cijfers

● Hoofdstad volgt dalende
trend onveiligheidsgevoel

● Vlaming voelt zich stuk
veiliger dan Brusselaar

Onveiligheidsgevoel
% van de bevolking
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Brussel Grote steden België

0

3

6

9

12

15

18

16
17

13

200820062004
0

3

6

9

12

15

18

15 15
13

200820062004
0

3

6

9

12

15

18

10
9

8

200820062004

DS-Infografiek | Bron: Federale veiligheidsmonitor

Onveiligheidscijfers
% van de bevolking
dat slachtoffer werd van:

Poging tot woninginbraak 
Woninginbraak met diefstal
Diefstal van een auto
Diefstal uit een auto
Vernieling aan een auto
Diefstal met
bedreiging of geweld
Diefstal zonder bedreiging of geweld
(bv. zakkenrollen)
Bedreiging met lichamelijk geweld
Lichamelijk geweld
Misdrijf tegen seksuele moraal

België
2008 Verschil

met 2006

Brussel
2008 Verschil

met 2006
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De oproerpolitie van Anderlecht pakt relschoppers aan. Wie de cijfers analyseert, leert dat het onveiligheidsgevoel in Brussel juist daalt. © belga


