Methodologische nota
Politiële criminaliteitsstatistieken

INHOUDSTAFEL
ALGEMEEN .................................................................................................................................. 3
Openheid en transparantie ................................................................................................................... 3
Basisgegeven = aanvankelijk proces-verbaal ......................................................................................... 3
Snelheid van publicatie versus volledigheid databank........................................................................... 4
De voeding van de ANG verschilt naargelang politiezone...................................................................... 5
Volledigheid als element voor contextualisering ................................................................................... 6

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET LEZEN EN INTERPRETEREN ............................................................ 6

GEOGRAFISCHE VERGELIJKINGEN................................................................................................ 7
Hitparades en criminaliteitsgraden ....................................................................................................... 7
Het gegeven ‘bevolkingsaantal’ bij de opmaak van graden ................................................................... 8
Belang van een goede gemeentetypologie ........................................................................................... 8
Haalcriminaliteit versus brengcriminaliteit............................................................................................ 8
Andere contextvariabelen voor het berekenen van graden .................................................................. 9
Definities en bronnen van de gebruikte contextvariabelen: ............................................................ 9

Methodologische nota - 2

ALGEMEEN
OPENHEID EN TRANSPARANTIE
In het kader van het bevorderen van openbaarheid van bestuur en een cijfermatig onderbouwd,
‘evidence based’ beleid, werd door de minister van Binnenlandse Zaken voor een open en
transparante communicatie gekozen betreffende de misdrijven die door de politiediensten in België
worden geregistreerd. De Politiële Criminaliteitsstatistieken (PCS) worden per kwartaal gepubliceerd.
Met deze frequentie van publicatie en zonder afbreuk te doen aan de exhaustiviteit, functioneren
deze cijfergegevens als een graadmeter of een barometer betreffende de in België geregistreerde
criminaliteit. De meest recente evoluties betreffende de geregistreerde criminaliteit in België worden
dus gemonitord.
In de praktijk betekent dit dat zowel de burger als de verschillende actoren binnen het
veiligheidsbeleid regelmatig over cijfers beschikken voor de verschillende bestuursniveaus (gemeente,
politiezone, arrondissementeel, provinciaal, gewestelijk en federaal). Daarnaast blijft strategische
lange-termijn-analyse mogelijk omdat verschillende jaren in ogenschouw worden genomen. De politie
kan voor het opstellen en evalueren van haar operationele werking steunen op eigen maandelijkse
barometers en rechtstreekse bevragingen van gegevensbanken.

BASISGEGEVEN = AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL
Het basisgegeven van de geregistreerde criminaliteitsstatistieken is het aanvankelijk proces-verbaal
dat door de politiediensten van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, werd
opgesteld, ongeacht of het gaat om een voltooid misdrijf of een poging. Bij het opstellen van het
proces-verbaal dient voor elk feit gepleegd in België 1 van de 589 gemeenten gekozen te worden als
zijnde de pleegplaats van het feit. Het zijn deze gemeenten die daarna geaggregeerd worden naar de
hogere geografische niveaus (politiezone, gerechtelijk arrondissement,…) in de rapporten.
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Bij de recurrente verspreiding van deze barometer inzake criminaliteit wordt getracht steeds zoveel
mogelijk informatie aan te bieden. Concreet betekent dit dat er gegevens ter beschikking worden
gesteld inzake:
•

•

•
•
•
•

De strafrechtelijke inbreuken op zich: de inbreuken op het Strafwetboek (misdaden,
wanbedrijven en overtredingen) en de inbreuken op de Bijzondere Wetten (bijvoorbeeld de
Drugswet van 1921).
De criminele figuren / fenomenen: feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn
opgenomen, maar waarmee men in de dagelijkse politiepraktijk regelmatig wordt
geconfronteerd. Het betreft een combinatie van een misdrijf (bv. diefstal) met onder andere
het voorwerp of vervoermiddel waarop dit misdrijf betrekking heeft (bv. autodiefstal), de
plaats waar het misdrijf gepleegd is (bv. woninginbraak) of de manier waarop het misdrijf
gepleegd werd (bv. diefstal gewapenderhand). De definitie en afbakening van deze criminele
figuren vloeit voort uit de werkzaamheden van de Werkgroep Politiestatistiek (WPS).
De plaatsbestemming van een feit: de functie die de plaats vervult waar het misdrijf is
gepleegd (bv. openbare weg, onderwijsinstelling…).
De voorwerpen: de zaken die het meest gestolen worden bij verschillende types van diefstal
worden weergegeven.
De vervoermiddelen: de gestolen auto’s worden voorgesteld per merk.
De niet-misdrijven: naast de strafrechtelijke inbreuken worden er in de politiële databanken
ook een aantal feiten geregistreerd die op zich niet strafbaar zijn, doch waarvoor toch een
proces-verbaal wordt opgemaakt (bv. zelfmoord, familiale moeilijkheden, verloren
voorwerpen…).

Aan de hand van dit instrument wordt het mogelijk een vinger aan de pols te houden, nieuwe
criminaliteitstendensen sneller te detecteren en dus, indien nodig, een bijsturing van het
veiligheidsbeleid te initiëren.

SNELHEID VAN PUBLICATIE VERSUS VOLLEDIGHEID DATABANK
Hiervoor is een snelle, betrouwbare vrijgave van gevalideerde gegevens van primordiaal belang. Voor
de criminaliteitsstatistieken per kwartaal betekent dit concreet dat betrouwbare cijfers in principe
beschikbaar zijn tot een periode van een viertal maanden voorafgaand aan de datum van afsluiting
van de databank. Die bufferperiode wordt gehanteerd omdat een voldoende hoge volledigheid van de
databank nodig is om zinvolle analyses te kunnen maken.
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Een proces-verbaal dient volgens de richtlijnen namelijk binnen de 3 weken te worden afgewerkt en
overgemaakt aan de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)1, die de bron vormt voor de opmaak
van de PCS. Voor een deel van de processen-verbaal verloopt dit verwerkingsproces echter met enige
vertraging. Op jaarbasis komt de volledigheid van de cijfers niet in het gedrang omdat bij de afsluiting
voor de opmaak van de jaarlijkse Politiële CriminaliteitsStatistieken hiermee rekening wordt gehouden
zodat de betrouwbaarheid van de cijfers globaal genomen verzekerd is. Daardoor kunnen de PCS over
het verloop van de jaren een betrouwbaar beeld geven over de tendensen in de vastgestelde criminaliteit.
De gegevens voor de jaren 2001 tot en met 2006 worden niet langer gepubliceerd, maar blijven wel
opvraagbaar bij de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) – Business Unit
Beleid en beheer (BIPOL).
DE VOEDING VAN DE ANG VERSCHILT NAARGELANG POLITIEZONE
Op basis van een driemaandelijkse extractie uit de ISLP2-servers van de politiezones3, die vergeleken
wordt met de Algemene Nationale Gegevensbank, kan grosso modo ingeschat worden welk
percentage van aanvankelijke processen-verbaal (gerechtelijk-niet verkeer) zich nog niet in de ANG
bevindt4. De voeding vanuit de politiezones gebeurt niet overal met dezelfde snelheid, wat dus een
negatief effect heeft op de volledigheid van de criminaliteitsstatistieken, zeker wat betreft de
cijferrapporten die betrekking hebben op de politiezones (en gemeenten) in kwestie. Vanzelfsprekend
hebben deze achterstanden ook een impact, hetzij beperkter, op de hoger liggende geografische
entiteiten tot en met het nationaal niveau toe.

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van
processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te
voeren op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modi operandi, de voorwerpen
gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats,...

1

2

Integrated System for Local Police, een informaticatoepassing die onder meer wordt gebruikt om processen-verbaal te
registeren.
3

Volgend op de Wet van 7 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, werden er 196 politiezones opgericht. Sindsdien hebben zich meerdere fusies voorgedaan waarbij twee, of zelfs drie,
politiezones samensmolten tot een nieuwe politiezone. Voorbeelden van dergelijke fusies zijn politiezone Limburg Regio
Hoofstad, bestaande uit de voormalige zones HAZODI en West-Limburg, en politiezone Zennevallei, bestaande uit de
voormalige zones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze fusies werden met terugwerkende kracht toegepast op alle
pleegjaren teneinde de vergelijkbaarheid over de tijd mogelijk te maken. Ook op het niveau van de gerechtelijke
arrondissementen werd in 2014 een hervorming doorgevoerd waardoor de 27 ‘oude’ arrondissementen werden herleid tot
12. Wel werden er 14 parketten voorzien en ook op politieel niveau kwamen er 14 gedeconcentreerde gerechtelijke directeurs.
De PCS op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen volgt deze 14-delige structuur die evenals de fusies bij de
politiezones met terugwerkende kracht werd toegepast op alle pleegjaren.
4

Een drempelwaarde van 98% wordt gehanteerd om betrouwbare en verantwoorde uitspraken te garanderen betreffende de
vastgestelde tendensen. Ook voor een aantal federale diensten zijn er gegevens beschikbaar wat betreft de voeding van de
ANG. Gezien het voorlopig nog partiële gegevens gaat worden ze niet in deze publicatie opgenomen.
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VOLLEDIGHEID ALS ELEMENT VOOR CONTEXTUALISERING
De volledigheid is namelijk de eerste contextualisering van de cijfers die dient te gebeuren. De reden
van de tragere voeding kan verschillende oorzaken hebben: technische problemen,
capaciteitsproblemen, andere operationele prioriteiten,…

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET LEZEN EN INTERPRETEREN
Bij het lezen en interpreteren van deze rapporten is het belangrijk dat volgende aandachtspunten in
acht worden genomen.
5 In

een eerste grafiek wordt het totaal aantal geregistreerde feiten weergegeven en dit over alle
misdrijfcategorieën heen. Op zich zegt dit cijfer niet zoveel, gezien het gaat om een combinatie van
zeer ernstige feiten (bv. moord) en eerder lichtere inbreuken (bv. openbare dronkenschap). Het is
dus interessanter om elk specifiek misdrijf apart te bekijken.
5 Wanneer een overzicht wordt gegeven per maand, dan dienen de meest recente maanden met de
nodige omzichtigheid te worden bekeken, gezien mogelijks nog niet alle feiten geregistreerd zijn in
de ANG.
5 Feiten

die niet gekend zijn bij de politie (dark number) worden per definitie niet meegeteld.
Hiervoor kan een Veiligheidsmonitor een indicatie5 geven.

5 Bij

de interpretatie van een (lichte) daling moet enig voorbehoud gemaakt worden omdat door
aanvulling met nog niet geregistreerde feiten deze daling kan ombuigen tot een status quo of zelfs
een stijging.

5 Technische

verbeteringen kunnen aanleiding geven tot lichte schommelingen tussen twee
verschillende afsluitingen die worden uitgevoerd.

5 Proactieve

versus reactieve misdrijven:

5 Voor

bepaalde misdrijfcategorieën (vb. drugsinbreuken, illegale vreemdelingen,
schijnhuwelijken, illegale wapendracht, financiële en economische misdrijven) is de
registratie sterk afhankelijk van de inspanningen die door de politiediensten worden
geleverd. Men noemt dit proactieve misdrijven (“haalcriminaliteit”): hoe meer men er naar
zoekt (acties), hoe meer feiten men vindt. Hoe meer drugscontroles er bijvoorbeeld
gebeuren, hoe meer mensen men zal betrappen met drugs op zak en dus hoe meer PV’s er
5

Met de bemerking dat de meest recente versie van deze bevolkingsenquête dateert van 2009.
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(ambtshalve) zullen opgesteld worden. Een stijging in de geregistreerde cijfers voor
dergelijke misdrijven wil dus niet noodzakelijkerwijze zeggen dat er ook in de realiteit een
stijging is. Evoluties zijn eerder een indicator voor politieactiviteit. Vanuit verschillende
politiediensten werd gemeld dat de verhoogde terreurdreiging sinds de laatste jaren, als
gevolg heeft gehad dat een groot deel van de capaciteit die oorspronkelijk was gereserveerd
voor haalcriminaliteit nu voor andere doeleinden werd ingezet.
5 Andere

misdrijfcategorieën (vb. inbraken, diefstal gewapenderhand, geweld tegen
personen, beschadigingen) zijn veel minder gevoelig voor de politieactiviteit. Dit zijn de
reactieve misdrijven (“brengcriminaliteit”). Er wordt een PV opgesteld door de verbalisant
omdat men geïnformeerd is door het slachtoffer (klacht) of door derden (aangifte). Evoluties
zijn eerder een reflectie van het werkelijk voorkomen van een fenomeen, MAAR kunnen ook
bepaald worden door bv. een wijziging in de aangiftebereidheid van de bevolking. Een
middel om dit dark number in te schatten is een Veiligheidsmonitor.

GEOGRAFISCHE VERGELIJKINGEN
HITPARADES EN CRIMINALITEITSGRADEN
Geregeld verschijnen in de media “hitparades” waarin gemeenten met elkaar vergeleken worden op
vlak van geregistreerde criminaliteit. Men wil immers graag een antwoord krijgen op de vraag “Waar
situeert zich de meeste criminaliteit?”. Gemeenten uit dezelfde regio of gemeenten verspreid over het
ganse land, maar die zogezegd “vergelijkbaar” zijn omwille van hun stedelijk karakter worden dan met
elkaar vergeleken qua geregistreerde criminaliteit. Men doet dit meestal door middel van het
berekenen van een criminaliteitsgraad, met andere woorden, men deelt het aantal geregistreerde
feiten door het aantal inwoners. Soms gebeurt dit voor het geheel van de geregistreerde criminaliteit
(wat al helemaal niet aan te raden is, omdat op dergelijke wijze elk misdrijf, ongeacht de ernst (vb. een
moord versus een fietsdiefstal), evenveel “gewicht” krijgt in de berekening), soms voor bepaalde
misdrijftypes.
De criminaliteitscijfers van gemeenten vergelijken enkel op basis van het afwegen ten opzichte van
het bevolkingsaantal, volstaat niet om op een verantwoorde manier een vergelijking te maken tussen
gemeenten.

Methodologische nota - 7

HET GEGEVEN ‘BEVOLKINGSAANTAL’ BIJ DE OPMAAK VAN GRADEN
Naast het bevolkingsaantal verschillen de gemeenten onderling ook sterk op andere gebieden die een
invloed kunnen hebben op de criminaliteit. Zo zijn bijvoorbeeld de steden aantrekkingspolen voor
werk, handel, onderwijs, toerisme,… Het aantal personen (potentiële daders en slachtoffers) aanwezig
op hun grondgebied is dagelijks veel hoger dan het aantal officieel ingeschreven inwoners. Al deze
personen kunnen vanzelfsprekend ook slachtoffer worden van misdrijven en de dagelijkse toestroom
van personen creëert op zijn beurt een aantrekkingskracht voor crimineel gedrag. Ook de
kustgemeenten situeren zich in een gelijkaardige positie en kennen op sommige tijdstippen een grote
tijdelijke bevolking. Andere voorbeelden zijn studentensteden, toeristische trekpleisters,
shoppingcenters buiten de stadskernen,… Men moet steeds in het achterhoofd houden dat voor een
gemeente waar een sterk verschil kan bestaan tussen de officiële bevolking en de aanwezige
dagelijkse bevolking, de criminaliteitsgraad niet altijd een accuraat beeld geeft en dus ook niet de
juiste posities in dergelijke “hitparades” weergeeft.

BELANG VAN EEN GOEDE GEMEENTETYPOLOGIE
Wat betreft de onderlinge vergelijking van gemeenten is het daarom aangewezen gebruik te maken
van een gemeentetypologie, die alle gemeenten opdeelt in vergelijkbare groepen (bijvoorbeeld zwak
uitgeruste kleine stad, grote stad, sterk morfologisch verstedelijkte gemeente) qua morfologie,
uitrustingsniveau,… Vergelijkingen binnen één vergelijkbare groep geven dan een realistischer beeld.
De huidige gemeentetypologie is evenwel aan herziening toe, aangezien de laatste versie zich
baseerde op gegevens van 1991 en de accuraatheid ervan afgenomen is. Bovendien blijft het moeilijk
om binnen eenzelfde type van gemeenten vergelijkingen te maken, specifiek voor wat de vergelijking
tussen de 5 grote steden betreft (Antwerpen, Gent, Brussel-stad, Charleroi en Luik). Daar komen de
gemeentegrenzen niet altijd overeen met de werkelijke “stadsgrenzen” (het aaneengesloten stedelijk
weefsel). Het administratieve geheel kan kleiner zijn dan wat de stad in werkelijkheid is, omgekeerd
kunnen de gemeentegrenzen ook ruimer zijn dan de “stadsgrenzen”. Op die manier kunnen
criminaliteitsgraden enkel op basis van het aantal inwoners misleidend zijn, omdat de noemer (= het
bevolkingsaantal) soms te groot is en soms te klein is.

HAALCRIMINALITEIT VERSUS BRENGCRIMINALITEIT
Als men al wil werken met een criminaliteitsgraad is het zeker niet aangewezen dit te doen op het
geheel van de geregistreerde criminaliteit, dit omdat er een grote inhoudelijke variëteit bestaat aan
misdrijven (een fietsdiefstal is geen moord). Bovendien komen sommige misdrijftypes heel vaak voor
en andere veel minder. Niet alle misdrijftypes lenen zich tot het opstellen van een graad. Men dient
een onderscheid te maken tussen “haalcriminaliteit” en “brengcriminaliteit”. De laatste groep wordt
geregistreerd op basis van aangifte van het slachtoffer (bv. woninginbraak) waarbij de
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aangiftebereidheid eerder afhankelijk is van het soort delict dan van de ruimtelijke omgeving. Voor de
“haalcriminaliteit” (bv. drugsdelicten) kan en zal het aantal registraties sterk variëren naargelang de
politieactiviteit in een bepaald criminaliteitsdomein. Als er geen of weinig politieactiviteit is in dat
bepaalde domein, wordt dit soort van criminaliteit weinig of niet gedetecteerd, omgekeerd kan een
goed gesitueerde politieactie wel een aanzienlijke detectie weergeven. Belangrijk is dat die
politieactiviteit mee bepaald wordt door prioriteitsstellingen in het veiligheidsbeleid die geografisch
kunnen verschillen.

ANDERE CONTEXTVARIABELEN VOOR HET BEREKENEN VAN GRADEN
Een graad hoeft zich tenslotte ook niet altijd te baseren op het aantal inwoners. Zo bieden we enkele
alternatieven op het interactieve deel van de website onder de vorm van kaarten. Voor autodiefstal en
diefstal uit voertuig kan men de relatie leggen met het aantal ingeschreven voertuigen6, voor
woninginbraak met het aantal woongelegenheden en voor intrafamiliaal geweld met het aantal
huishoudens.
DEFINITIES EN BRONNEN VAN DE GEBRUIKTE CONTEXTVARIABELEN:

5

Voertuig (bron: FOD Economie): Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België
ingeschreven gemotoriseerde voertuigen op datum van 1 augustus. Deze inschrijving vermeldt in
het geval van een natuurlijke persoon het adres van de hoofdverblijfplaats en in het geval van een
rechtspersoon (bijvoorbeeld bedrijfswagens) het adres van de maatschappelijke zetel.

5

Woongelegenheid (bron: FOD Economie): Gebouw of gedeelte van een gebouw bestemd om
bewoond te worden door een gezin of als dusdanig gebruikt, om het even of het gezin bestaat uit
een persoon die alleen leeft of uit meerdere personen en waar de verschillende gezinsactiviteiten
(wonen, slapen, eetmaal bereiden,...) kunnen worden uitgeoefend. Zijn geen woongelegenheden
in die zin: de kamers in gebouwen met collectieve woongelegenheden zoals in kloosters, klinieken,
hospitalen, weeshuizen, bejaardentehuizen,…

5

Huishouden (bron: FOD Economie): Het huishouden bestaat uit een persoon die gewoonlijk alleen
leeft, ofwel uit twee of meer personen, al dan niet met elkaar verwant, die gewoonlijk in dezelfde
woning wonen en er samenleven. De statistiek van de huishoudens is afgeleid uit het bestand van
de bevolking volgens het Rijksregister.

Met betrekking tot het aantal ingeschreven voertuigen dient opgemerkt te worden dat leasingwagens worden
toegewezen aan de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de leasingmaatschappij gelegen is en niet aan de
gemeente waar de gebruiker ervan woont, wat bijgevolg een onderschatting van de graad kan veroorzaken in die
gemeenten waar leasingmaatschappijen gevestigd zijn.
6
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