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Criminaliteitsgegevens
Verdeling van de verschillende feiten (Bron : ‘Criminaliteitsbarometer’, cijfers februari 2018)

Evolutie van de criminaliteit
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Verdeling van de verschillende feiten
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Top 5 van de inbreuken op nationaal niveau en toegespitst naar Lier
         2017 2016
1 Diefstal en afpersing      752 825
2 Verdovende middelen      211 240
3 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit   179 208
4 Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen  173 229
5 Dronkenschap en alcohol     105 135
Het totaal aantal misdrijven daalde van 2736 in 2016 naar 2335 in 2017. Als we de vergelijking 
maken met 5 jaar geleden, daalde het aantal geregistreerde feiten met ruim 20%.
2017 : 2335
2016 : 2736
2015 : 2820
2014 : 2718
2013 : 2953

Vergelijking van de top 5 van de inbreuken
1. Diefstal en afpersing
2017 : 752
2016 : 843
2015 : 990
2014 : 995
2013 : 1165
2. Verdovende middelen
2017 : 211
2016 : 253
2015 : 225
2014 : 183
2013 : 215
3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
2017 : 179
2016 : 218
2015 : 230
2014 : 203
2013 : 232
4. Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen
2017 : 173
2016 : 248
2015 : 233
2014 : 271
2013 : 301
5. Dronkenschap en alcohol
2017 : 105
2016 : 138
2015 : 137
2014 : 157
2013 : 131
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Het zijn vooral de diefstallen en afpersing, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en geweld-
dadige misdrijven tegen eigendommen die een dalende tendens vertonen.

BELANGRIJKE OPMERKING!
De criminaliteitsbarometer wordt opgesteld door de nationale gegevensbank en geeft een beeld van de geregistreerde 
feiten voor onze zone.
In deze gegevensbank komen de misdrijven terecht die bij de politie worden aangegeven of waarvoor klacht wordt 
neergelegd. Ook de misdrijven die de politie zelf vaststelt naar aanleiding van onze acties op het terrein komen in 
dezelfde statistiek terecht. Als gevolg van sensibilisering neemt soms de aangiftebereidheid toe.  Dit alles betekent 
dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van dalende of stijgende cijfers omdat deze effecten elkaar kunnen 
versterken maar ook elkaar kunnen neutraliseren.  


