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Resultaten

Opdeling van de verschillende feiten

Top 5 van de inbreuken op nationaal niveau en toegespitst naar Lier

Op 1 staat Volksgezondheid. Dit zijn overtredingen in het kader van de coronawetgeving.  Omdat het een bijzonder
jaar was, hebben we die niet mee opgenomen in de top 5.
Er werden in dit kader 516 gerechtelijke pv’s opgesteld.  Er dient opgemerkt te worden dat dit geen totaal is, gezien
ook GAS pv’s werden opgesteld.  



Resultaten

Verschillende jaren daalde de criminaliteit van 2567 in 2017 naar 2555 in 2018 en 2535 in 2019.  In 2020 zagen we opnieuw een
toename naar 2618.  Als we kijken waar deze stijging ligt, is deze volledig het gevolg van het aantal opgestelde processen-verbaal
in het kader van de volksgezondheid (corona).

Vergelijking van de top 5 van de inbreuken

Diefstal en afpersing
2020 : 475
2019 : 756
2018 : 753
2017 : 801
2016 : 842

Verdovende middelen
2020 : 250
2019 : 205
2018 : 165
2017 : 218
2016 : 253

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
2020 : 193
2019 : 225
2018 : 252
2017 : 195
2016 : 219

Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen
2020 : 164
2019 : 172
2018 : 262
2017 : 184
2016 : 248

Informaticacriminaliteit
2020 : 157
2019 : 197
2018 : 136
2017 : 135

Belangrijke toelichting
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.  
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Glenn, rechercheur
“Jaar na jaar zien we de cijfers inzake cybercrime, en
aanverwanten toenemen. 
Dit is logisch, omdat de maatschappij ook steeds meer
gebruik maakt van het internet en dat is uiteraard ook de
criminelen niet ontgaan.
Cybercrime kent vele vormen. Voor wie vandaag zijn e-
mail nakijkt, is het bijna een zekerheid dat er wel één of
andere spam, of phishing e-mail in zijn inbox zal zitten.
Wie wil handelen via het internet, heeft dan weer de kans
dat hij te maken heeft met een oplichter en we mogen ook
de hackers niet vergeten. Het is duidelijk dat deze vorm
van criminaliteit op iedereen in de samenleving een impact
kan hebben. Erger nog, het heeft een invloed op ons
vertrouwen in de informatica.
Door de anonimiteit van het internet, zijn onderzoeken
naar dit soort criminaliteit eerder complex en tijdrovend,
maar dat wil niet zeggen dat we de uitdaging uit de weg
gaan. Ontvangt u een verdachte mail?  Stuur hem door
aan verdacht@safeonweb.be
Met uw steun kunnen we zo een deel van deze malafide
websites offline halen.”

Persbericht
Oplichtingspraktijken via internet
Vr 10.04.2020 - 13:43
Deze week werd een 30-jarige inwoner van Lier
voorgeleid bij de onderzoeksrechter in
Mechelen, omdat ze verdacht wordt van
oplichtingspraktijken via internet.
Betrokkene bood allerlei voorwerpen te koop
aan op tweedehandssites, nam het geld in
ontvangst, maar stuurde de voorwerpen nooit
op. Wij konden een vijftigtal dossiers, verspreid
over België, bundelen en na verder onderzoek
werd de verdachte geconfronteerd met de
feiten. Het gaat op dit moment om een
totaalbedrag van ongeveer 8000 euro.
De onderzoeksrechter heeft de vrouw
vrijgelaten onder voorwaarden. Het gerechtelijk
onderzoek wordt verdergezet.



Veronic, rechercheur met specialiteit intrafamiliaal geweld
“Intrafamiliaal geweld is voor ons iets waar we het voorbije jaar meer in geïnvesteerd hebben.   Sinds de lockdown in maart 2020,
hebben we ook een toename van het aantal feiten vastgesteld.
Intrafamiliaal geweld is zeer breed en kan voorkomen onder vele vormen, zoals onder meer ouderenmishandeling,
kindermishandeling en partnergeweld.  Het kan zich uiten in de vorm van fysiek geweld, maar eveneens in psychisch geweld en
economisch geweld.
Het vaker thuis zijn, met iedereen onder hetzelfde dak, en de inperking van diverse uitlaatkleppen, maken dat veel mensen met
verhoogde frustraties kampen.  Steeds vaker uiten deze zich binnen de familiale sfeer.
Binnen onze zone hebben we een gespecialiseerd medewerker, dewelke instaat voor de opvolging van de meldingen en
tussenkomsten die in eerste instantie door onze interventieploegen worden vastgesteld.. Daarbij wordt er een nauw contact
onderhouden met diverse hulpinstanties, zo bijvoorbeeld het Family Justice Center in Mechelen .(het Family Justice Centre is een
overkoepelende dienst waar politie, parket, justitiehuis en lokale besturen samen hulp bieden aan slachtoffers van intrafamiliaal
geweld. Je kan er niet rechtstreeks terecht.  Een aanmelding verloopt altijd via een professionele hulpverlener of de politie).
Ben je zelf slachtoffer van intrafamiliaal geweld, weet dan dat je mogelijkheden hebt!  Je kan steeds, gratis en anoniem
terecht op 1712.”
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