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1 Methodologie en steekproef 

1.1 Inzamelmethode: een post- en online-enquête 

Voor de editie 2021 van de Veiligheidsmonitor werd het ‘mixed-mode’ model gebruikt. Dit 

model combineert twee verschillende methoden van data-inzameling, namelijk terugzenden 

van de vragenlijst per post of de mogelijkheid om online te antwoorden. Dezelfde 

methodologie werd reeds toegepast in de twee vorige edities van de enquête. Deze 

gecombineerde methode zorgt voor een kleinere foutenmarge doordat zij als voordeel biedt 

dat de gehele Belgische bevolking kan worden bevraagd en niet enkel degene die via een vaste 

telefoonlijn bereikbaar zijn, zoals in de monitoren van vóór 2011. De respondent kan 

autonoom beslissen om al dan niet deel te nemen aan de enquête. Men is eveneens zelf 

verantwoordelijk voor het terugsturen van de vragenlijst. In dit geval spreekt men van een 

self-administered methode. 

De medewerking aan de survey werd sterk aangemoedigd door aan de papieren vragenlijst 

een begeleidende brief toe te voegen, getekend door de korpschef of de voorzitter van de 

Vaste Commissie van de Lokale Politie. In dit begeleidend schrijven werd het doel van de 

enquête toegelicht. Samen met de brief en papieren vragenlijst ontving de respondent ook 

een token (toegangscode) om toegang te krijgen tot de online vragenlijst. De potentiële 

respondenten konden via het telefoonnummer opgenomen in de brief, contact opnemen om 

de echtheid van de enquête na te gaan of om bijkomende informatie vragen. 

Zoals vermeld, konden de burgers ervoor kiezen om de vragenlijst op papier ofwel 

rechtstreeks via internet in te vullen. De respondenten die via papier antwoordden, 

beschikten over een retourenveloppe waarvan de verzendingskosten door de bestemmeling 

werden betaald. Zij die online wensten te antwoorden, beschikten over een unieke 

toegangscode (token). Het doel van deze unieke toegangscode bestond erin enkel toegang te 

verlenen aan de steekproefpersonen en de mogelijkheid uit te sluiten dat eenzelfde persoon 

meermaals zou antwoorden.  

De vragenlijsten zijn medio oktober 2021 verstuurd. De laatste antwoorden werden eind 

december 2021 ontvangen. Een klein aantal ingevulde papieren vragenlijsten die iets later 

binnenkwamen, werden ook verwerkt.  

De antwoorden van de papieren vragenlijsten werden gescand en om een zekere uniformiteit 

te garanderen, werden kwaliteitsregels gevolgd. Zo dienden bepaalde antwoorden die 

onvolledig of dubbel waren ingevuld of waar de leeftijd of het geslacht van de respondent 

ontbrak, als zijnde onvoldoende valide te worden geweerd. 
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De online ingevulde vragenlijsten werden bewaard op een beveiligde server. Aangezien elke 

vraag van de online vragenlijst verplicht diende te worden beantwoord, was het niet nodig de 

onvolledige antwoorden als onvoldoende valide te beschouwen.  

1.2 Steekproef 

1.2.1 Doelpubliek 

De steekproef van de Veiligheidsmonitor 2021 bestond uit 391.573 personen. De 

steekproef betrof de Belgische populatie van 15 jaar of ouder. Voor de representativiteit van 

de steekproef zijn de potentiële respondenten willekeurig getrokken uit het Rijksregister.  

 Op de steekproef werd een pre-stratificatie toegepast, rekening houdend met de verdeling 

van de bevolking (15-jarigen en ouder) over de verschillende gemeenten van het land. De 

steekproeftrekking gebeurde in elke strata van de bevolking. De verdeling stond in verhouding 

tot het bevolkingsaantal van de gemeenten, rekening houdend met geslacht en 

leeftijdscategorie. De respondenten werden op toevallige wijze geselecteerd binnen deze 

categorieën. We spreken dan van een gestratificeerde enkelvoudige aselecte steekproef. Er 

werd evenwel een kleine correctie aangebracht in de steekproef op basis van de ervaring uit 

het verleden. Uit de voorgaande enquêtes bleek namelijk dat jongeren minder geneigd waren 

om deel te nemen. We hebben hiermee rekening gehouden door net iets meer jongeren te 

selecteren in de basissteekproef. 

 

Er werd aldus gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de werkelijke populatie 

inwoners van de deelnemende gemeenten en politiezones door pre-stratificatie van de 

steekproef. 

 

Er zijn echter steeds mensen die weigeren deel te nemen, verhuisd zijn, te ziek zijn, … De groep 

mensen die uiteindelijk effectief de enquête invult en terugstuurt, kan dan ook qua 

samenstelling toch weer afwijken van de werkelijke populatie. Deze afwijkingen werden op 

hun beurt gecorrigeerd door middel van post-stratificatie. Naargelang een bevolkingsgroep 

in de steekproef onder- dan wel oververtegenwoordigd was, werd een groter, respectievelijk 

kleiner gewicht toegekend aan de antwoorden van de betreffende respondenten. Deze 

weging gebeurde volgens leeftijdscategorie en geslacht, alsook volgens gemeente. Vervolgens 

werd er gewerkt met deze gecorrigeerde steekproef. 
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1.2.2 Geografische verdeling van de steekproef  

Alle politiezones en gemeenten van het land die wensten deel te nemen, schreven zich in 

tussen maart en mei 2021. De Federale Politie zorgde voor een nationaal dekkende 

steekproef. Bijgevolg vond de bevraging plaats op het volledig Belgisch grondgebied. Op lokaal 

niveau hebben 132 politiezones en 163 gemeenten deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. 
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1.3 De deelname 

1.3.1 Deelnemingsgraad 

Dit analyserapport van de federale grote tendensen is gebaseerd op 98.416 volledige en 

bruikbare antwoorden. Aangezien er 391.573 brieven werden verstuurd, komt dat neer 

op een deelnemingsgraad van 25,1%. Deze deelnemingsgraad varieert van 15% tot 39%, 

afhankelijk van de gemeente of de politiezone. De minimaal verwachte respons om statistisch 

significante uitspraken te kunnen doen bedraagt 25%. In sommige gemeenten was er echter 

een lagere deelnemingsgraad. Dat was vooral het geval in de steden, meer bepaald in Brussel, 

in Henegouwen en rond Luik. Ook in een aantal faciliteitengemeenten van de Brusselse rand 

lag de deelnemingsgraad lager. De rapporten van zones en gemeenten die een lagere 

responsgraad dan 25% hebben, bevatten hierdoor iets minder statistisch significante 

kruistabellen. Op de bestaande tabellen in deze rapporten kunnen evenwel toch analyses 

gebeuren waarbij tendensen waargenomen kunnen worden. 

Tot slot, het federaal tabellenrapport maakt gewag van 98.416 respondenten, die werden 

herleid naar een frequentie van 60.000. Zoals hoger aangehaald, werden de 98.416 

antwoorden gewogen door middel van post-stratificatie teneinde een zo goed mogelijke 

afspiegeling te geven van de populatieverdeling en te vermijden dat bepaalde 

bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zouden zijn.  
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1.3.2 Wijze van antwoorden 

Het merendeel van de burgers heeft de papieren versie van de vragenlijst ingevuld, namelijk 

68% van de respondenten. 32% van de burgers heeft online geantwoord. Dit is een stijging 

ten opzichte van de vorige editie, toen slechts 18% van de burgers online deelnam. 
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1.4 Profiel van de respondenten 

1.4.1 Profiel van de respondenten naargelang leeftijdscategorie  

De verdeling van de steekproef werd vergeleken met de werkelijke verdeling van de bevolking, 

voor wat betreft leeftijd. Daaruit is gebleken dat de correctie die we hadden toegepast opdat 

voldoende jongeren zouden deelnemen, goed heeft gewerkt. De jongere mensen zijn correct 

vertegenwoordigd in de steekproef ten opzichte van de verdeling in de populatie. De categorie 

van 65-jarigen en ouder is licht oververtegenwoordigd in vergelijking met de 

bevolkingsverdeling. Zoals eerder vermeld, werd er een post-stratificatie toegepast zodat de 

steekproefverdeling gelijk zou zijn. 

 

1.4.2 Profiel van de respondenten volgens geslacht  

De verdeling mannen-vrouwen onder de respondenten leunt dicht aan bij de werkelijke 

bevolkingsverdeling.  
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1.4.3 Profiel van de respondenten naargelang diplomaniveau 

De verdeling van de respondenten naargelang het hoogst behaalde diploma werd vergeleken 

met de Enquête naar arbeidskrachten (EFT) georganiseerd door STATBEL. We stellen vast dat 

er lichte oververtegenwoordiging is van de personen met een diploma hoger onderwijs. 

Omgekeerd zijn de respondenten waarvan een diploma lager onderwijs het hoogst behaalde 

diploma is, ondervertegenwoordigd in de groep respondenten. Dit verschil is vooral merkbaar 

volgens de wijze van antwoorden op de vragenlijst. Lager opgeleiden vullen de enquête 

meestal op papier in, terwijl hoger opgeleiden voornamelijk online deelnemen.  

 

1.4.4 Profiel van de respondenten naargelang beroepssituatie   

Wat de verdeling naar beroepssituatie betreft, is het merendeel van de respondenten 

werknemer (44%). De gepensioneerden vertegenwoordigen een kwart van de respondenten. 

Studenten zijn met een tiende aanwezig in de steekproef. De overige categorieën betreffen 

zelfstandigen (8%), werklozen/werkzoekenden (3%) of nog andere. Deze verdeling is 

gelijkaardig aan de bevraging in 2018. 
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1.4.5 Profiel van de respondenten naargelang type woning  

De burgers die deelnamen aan de Veiligheidsmonitor wonen voornamelijk in een (half)open 

bebouwing (53%). 24% van de respondenten woont in een rijwoning en 21% betrekt een 

studio of appartement. Voor de overige 2% gaat het ofwel om een ander type woning, ofwel 

werd het type woning niet meegedeeld. Deze verdeling is gelijkaardig aan de editie 2018.  

 

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark (gepubliceerd door STATBEL, referentiejaar 

2022) geeft gelijkaardige resultaten weer: 46% bestaat uit huizen in "open- en halfopen 

bebouwing", 25% zijn huizen in "gesloten bebouwing" en 29% zijn "buildings en flatgebouwen 

met appartementen". 

 

 

Deze analyse geeft de belangrijkste trends in de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 

weer. Meer resultaten zijn te vinden op de website van de Federale Politie in de 

tabellenrapporten.  
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2 Buurtproblemen 

 

Voor 25 mogelijke buurtproblemen werd bevraagd in hoeverre deze een probleem vormen in 

de eigen buurt. 

 

2.1 Buurtproblemen: inbraak en diefstal 

 

Woninginbraken worden door 33% van de Belgen als een buurtprobleem ervaren. Fiets-of 

stepdiefstal en “iets gestolen uit of beschadigd aan de buitenkant van de auto” worden door 

iets minder dan een kwart van de respondenten als problematisch ervaren in de eigen buurt. 

 

Diefstal uit en van auto’s, motors en bromfietsen alsook zakkenrollerij worden over het 

algemeen minder als een buurtprobleem ervaren. 

De Belgen vinden woninginbraken significant minder een probleem in 2021 (33%) in 

vergelijking met de vorige afname van de Veiligheidsmonitor in 2018 (40%). In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië (en meer specifiek in de provincies Luik en Henegouwen) 

wordt inbraak meer als een probleem ervaren dan in Vlaanderen. 

Alle bevraagde diefstallen, van diefstal van voertuigen tot zakkenrollerij, worden opvallend 

vaker als problematisch gezien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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2.2 Buurtproblemen: verkeer 

    

Onaangepaste snelheid in het verkeer springt er duidelijk bovenuit, bijna 70% van de burgers 

ervaart dit als een probleem in de buurt. Uit de verkeersstatistieken blijkt dit ook het meest 

geregistreerde feit te zijn, met meer dan 4,6 miljoen snelheidsovertredingen in 2021. 

Iets minder dan de helft van de Belgen vindt agressief verkeersgedrag en hinderlijk parkeren 

problematisch, gevolgd door overlast door zwaar vervoer. 

Minder dan 20% van de Belgische populatie ervaart verkeersongevallen en overlast door 

elektrische fietsen en steps als een probleem in de buurt. 

 

De jongere burgers (15-34jaar) vinden snelheid in het verkeer minder een probleem dan zij 

die ouder dan 35 jaar zijn. Vooral in het Waals Gewest wordt dit als problematisch ervaren, 

76% van de Walen vindt snelheid in het verkeer een buurtprobleem. 

Agressief verkeersgedrag lijkt minder een probleem te zijn in het Vlaams Gewest (38%) 

tegenover het Waals Gewest (57%) en het Brussels Gewest (60%). Dezelfde trant zien we ook 

voor verkeersongevallen. 

Een totaal ander plaatje geeft de vraag naar overlast door elektrische fietsen en steps, daar 

lijken studenten minder last van te hebben. In Wallonië (11%) en Vlaanderen (18%) wordt dit 

nauwelijks als een probleem beschouwd, in vergelijking met het Brussel Hoofdstedelijk 

Gewest waar de helft van de inwoners dit als een probleem in de buurt ervaren. De provincies 

Brussel (50%) en Antwerpen (25%) pieken boven de andere provincies uit. 
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Overlast door zwaar vervoer wordt in de verschillende Gewesten relatief gelijk ervaren, hoger 

opgeleiden en vrouwen vinden dit vaker een probleem. 

De verkeersproblematieken, waaronder ook hinderlijk parkeren, concentreren zich duidelijker 

in de grotere steden. 

 

 

Bijna 70% van de inwoners van het land ervaart onaangepaste snelheid in het verkeer als een 

probleem in hun buurt. De geografische spreiding vertoont sterke regionale verschillen: 

gemiddeld 63% in het Vlaams Gewest, 62% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 76% in 

het Waals Gewest. De inwoners van de provincies Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg 

ervaren deze onaangepaste snelheid meer als een probleem (75% tot 85%). 
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2.3 Buurtproblemen: geluidshinder 

 

Geluidshinder door verkeer wordt opvallend meer als een probleem gezien (40%) in 

vergelijking met geluidshinder door buren of mensen op straat (20-25%). Gezien niet iedereen 

een café of fuifzalen in de buurt heeft, is het dan ook vanzelfsprekend dat hier een kleiner 

percentage hinder van ondervindt. 

 

 

In het Brussels Gewest ervaart men geluidshinder (door mensen op de openbare weg, door 

cafés of fuiven), als een dubbel zo groot probleem in vergelijking met het Vlaams en Waals 

Gewest. Geluidsoverlast door verkeer wordt zowel in het Brussels Gewest (51%) als Waals 

Gewest (44%) als een probleem ervaren. Dit kent ook een stijgende trend tegenover 2018. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat geluidshinder vooral in de grote steden een 

probleem vormt. Jongeren (15-24-jarigen) ervaren hier minder hinder van dan de oudere 

leeftijdscategorieën. Geluidshinder door buren wordt door de jongeren wel evenveel als een 

buurtprobleem ervaren in vergelijking met de andere leeftijden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat ze willen studeren in stilte en dat door de coronamaatregelen de 

inwoners (en dus ook de buren) meer thuis waren. Zelfstandigen ervaren opvallend minder 

hinder van de buren dan werknemers/studenten/gepensioneerden/werklozen. 
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2.4 Buurtproblemen: sociaal 

    

Bijna 20% van de Belgen vindt overlast door alcohol- en/of drugsgebruik (helemaal) een 

probleem in de buurt. Overlast verbonden aan samenscholingen en drugsverkoop op straat 

vormen iets minder een probleem (15%), gevolgd door ‘op straat worden lastiggevallen’, wat 

door 10% van de burgers als problematisch wordt beschouwd. 

 

Overlast verbonden aan samenscholingen zijn vooral in het Brussels Gewest een probleem 

voor de inwoners (31%), in de andere twee gewesten is dit een heel stuk minder (10 à 15%). 

Jongeren en 65-plussers zien dit als minder problematisch, evenals overlast verbonden aan 

alcohol- en/of druggebruik. Hoe hoger de studies, hoe minder overlast men ervaart omwille 

van alcohol- en/of druggebruik (lagere studies 21%, hogere studies 16%). Werklozen en 

werkzoekenden daarentegen vinden overlast (samenscholingen, drugs- en alcoholgebruik) 

vaker als een probleem dan de werkende of gepensioneerde populatie. 
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Overlast van drugs- en/of alcoholgebruik en verkoop van drugs kent een stijging tussen 2018 

en 2021 met 2% en respectievelijk 3%. 

Hoe jonger de leeftijd hoe meer men ‘op straat worden lastig gevallen’ als een probleem 

ervaart in de buurt. 

 

Conclusie: vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de grotere steden wordt overlast 

ervaren. 
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2.5 Buurtproblemen: omgeving 

 

De helft van de Belgen ervaart sluikstorten en zwerfvuil als (helemaal) een probleem. 

Onvoldoende straatverlichting, loslopende dieren en vandalisme en graffiti worden door 

minder dan 20% van de respondenten als problematisch ervaren. 

 

Vandalisme en graffiti, sluikstorten en zwerfvuil, onvoldoende straatverlichting wordt in het 

Brussels Gewest als een groter probleem gezien dan in Vlaanderen of Wallonië. 

In Wallonië, voornamelijk in de meer rurale zones (categorie 5), worden loslopende dieren 

meer als een buurtprobleem ervaren dan in de rest van het land.  

Onvoldoende straatverlichting is een probleem waar vooral jongeren van wakker liggen 

(27%), daar waar minder dan 20% van de andere leeftijden het als een buurtprobleem ervaart. 

Het zijn voornamelijk de studenten en vrouwen die onvoldoende straatverlichting als een 

probleem ervaren. 

Van alle buurtproblemen kent onvoldoende straatverlichting de hoogste stijging in 2021 

tegenover 2018. 
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2.6 Evolutie van de buurtproblemen 2018-2021 

Enkel de buurproblemen die bevraagd werden in 2018 en 2021 en waar een statistisch 

significante evolutie meetbaar is, zijn in de grafiek hieronder opgenomen.  

Drie buurtproblemen worden in 2021 als minder problematisch beschouwd dan in 2018, 

namelijk woninginbraken, autodiefstal en diefstal uit auto’s. De andere buurtproblemen 

worden in 2021 als problematischer beschouwd. Twee verkeersgerelateerde problemen, 

namelijk agressief rijgedrag en geluidsoverlast door het verkeer zijn toegenomen. Er is ook 

een stijging van 2 drugsgerelateerde buurtproblemen, namelijk overlast verbonden aan 

alcohol- en/of druggebruik en drugsverkoop op straat.  
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2.7 Verzorgdheid van de buurt 

 

Meer dan 80% van de burgers vindt dat de eigen buurt heel verzorgd tot eerder verzorgd is. 

 

Vooral in Vlaanderen (85%) is men tevreden over de verzorgdheid van de buurt, in Wallonië 

(76%) is dit iets minder en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (71%) nog minder. Limburg 

en West-Vlaanderen schieten er tussenuit met percentages van bijna 90%, gevolgd door 

Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Hoe landelijker men woont, hoe meer tevreden men is 

over de verzorgdheid van de buurt. 

 

Tussen de 60 à 70% van de Belgen woont al meer dan 10 jaar in dezelfde buurt. Een 

uitzondering hierop zijn de respondenten uit het Brussels Gewest, daar woont minder dan de 

helft langere tijd in dezelfde buurt.  
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3 Onveiligheidsgevoelens 

3.1 Onveiligheidsgevoelens in het algemeen 

Iets meer dan 9% van de bevraagde burgers in 2021 geeft aan zich altijd of vaak onveilig te 

voelen. 

 

 

 

Dit gevoel van onveiligheid komt het meest voor bij jongeren en studenten; bijna 14% van de 

leeftijdsgroep 15-24 jaar voelt zich altijd of vaak onveilig. Dit percentage ligt ook iets hoger bij 

mensen in een onzekere arbeidssituatie (werkloos of werkzoekend). 
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Na een daling gedurende twee decennia is het onveiligheidsgevoel tussen de laatste twee 

edities van de Veiligheidsmonitor met 3% gestegen, en daarmee teruggekeerd naar het niveau 

van 2006. De onzekere context in verband met de gezondheidscrisis van COVID-19 kan 

mogelijk deels van invloed zijn geweest op de toename van deze onveiligheid.  

 

 

 

 

 De belangrijkste reden voor dit 

onveiligheidsgevoel is volgens de respondenten 

het ongepaste gedrag van weggebruikers, met 

name overdreven snelheid of agressief rijgedrag. 

Ook vier andere redenen 

worden door de burgers genoemd: criminaliteit (diefstal, inbraak, 

geweld), het gebrek aan politieagenten op straat, overlast in de openbare 

ruimte (vechtpartijen, drugsgebruik) en de verloederde omgeving 

(vervallen gebouwen, vuil op straat, onvoldoende verlichting). Wat dit 

laatste punt betreft, voelt 38% van de burgers die hun buurt als 

onverzorgd beschouwen, zich onveilig.  
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3.2 Geografische spreiding van het onveiligheidsgevoel  

Ook de ruimtelijke spreiding van het gevoel van onveiligheid is opvallend. De 

onveiligheidsgraad is lager in Vlaanderen, waar slechts 6% van de burgers zich onveilig voelt. 

Het onveiligheidsgevoel in Wallonië is daarentegen groter, vooral in de provincie 

Henegouwen, waar het percentage oploopt tot 15%. Ook in de grote steden van het land 

bedraagt dit gevoel van onveiligheid meer dan 15%. 
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3.3 Slachtoffers van delicten en het onveiligheidsgevoel  

Burgers die slachtoffer zijn van een misdrijf voelen zich opvallend onveiliger (gemiddeld 17%) 

dan burgers die geen slachtoffer zijn (8%). Het feit dat men slachtoffer is geweest van geweld 

versterkt het gevoel van onveiligheid tot meer dan 30%. Het feit dat men slachtoffer is 

geweest van een delict versterkt dus aanzienlijk het onveiligheidsgevoel. Dit geldt voor de 

meeste feiten, zoals de verschillende soorten discriminatie (naar geslacht of seksuele 

geaardheid) of ook inbraken. Alleen het feit dat men slachtoffer is geweest van oplichting via 

internet of phishing verhoogt het onveiligheidsgevoel niet. 
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3.4 Mijdingsgedrag 

Aan de Belgen werd gevraagd of zij soms mijdingsgedrag stellen door een onveiligheidsgevoel. 

Bijna 40% van de respondenten zegt te vermijden hun deur te openen voor vreemden. 20% 

van hen vermijdt het huis te verlaten als het donker is en 13% vermijdt bepaalde plaatsen in 

hun gemeente. Deze drie gedragingen zijn tussen 2018 en 2021 toegenomen. Ze treffen vooral 

vrouwen en komen vaker voor in grote steden. 
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4 Slachtofferschap en aangiftgedrag 

4.1 Slachtofferschap – grote tendensen 

In het vierde deel van de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2021 werd de 

deelnemers gevraagd om zich uit te spreken over de feiten (gerechtelijke 

inbreuken) waarvan zij de afgelopen 12 maanden het slachtoffer zouden zijn 

geweest 1. In het kader van deze feiten werd hen ook gevraagd of zij een aangifte 

hadden ingediend en, zo niet, naar de redenen voor hun niet-aangifte. Tenslotte 

werd in de enquête getracht hun tevredenheid te meten over de ontvangst op 

het politiekantoor en de dienst slachtofferbejegening bij de politie (DPSB). 

4.1.1 Meest gerapporteerde feiten inzake slachtofferschap  

De deelnemers werden bevraagd naar hun slachtofferschap voor 22 types2 van feiten. De 

onderstaande grafiek toont de top 10 gerapporteerde feiten. 

 

 

1 De meerderheid van de respondenten beantwoordde de enquete tijdens het 4e kwartaal van 2021. Deze cijfers kunnen 
daarom worden beschouwd als een weergave van het slachtofferschap tussen het 4e kwartaal van 2020 en het 4e kwartaal 
van 2021. 
2 Het was ook mogelijk voor hen om een ander type misdrijf te vermelden, waarvan ze het slachtoffer zouden zijn geweest, 
maar dat niet in de lijst werd opgenomen. 
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Twee soorten overtredingen vallen in het bijzonder op: phishing3, waarbij 4 op de 10 mensen 

(40,1%) aangeeft in de afgelopen 12 maanden minstens één keer slachtoffer te zijn geweest 

en oplichting via internet4 (elke vorm van oplichting), waarbij 1/3 van de deelnemers (33,3%) 

zegt slachtoffer te zijn geweest. 

Op de derde plaats in de ranglijst, in kleinere verhoudingen, maar nog steeds vrij belangrijk, 

vinden we psychisch geweld buiten de familie (bedreigingen, belaging, enz.): bijna 1 op de 10 

mensen verklaart slachtoffer te zijn geweest van dergelijk geweld. Daarnaast zegt bijna 1 op 

de 20 mensen slachtoffer te zijn geweest van psychisch geweld op internet. 

Hacking, waarbij illegaal wordt ingebroken in een computersysteem, staat ook hoog in de 

ranglijst, met 1/12 van de respondenten (8,3%) die verklaren dat ze slachtoffer zijn geweest. 

Als hacken in het verleden vooral verwees naar computerhacking, kan het vandaag ook 

betrekking hebben op smartphones en tablets. Er zijn m.a.w. een groter aantal mogelijke 

doelwitten. 

 

Hoewel oplichtingen via internet (phishing of andere) de meest gemelde feiten 

zijn waarvan de respondenten slachtoffer waren in deze bevraging, is dit type 

criminaliteit, vanuit het oogpunt van de Politiële Criminaliteitsstatistieken 

(PCS), verre van proportioneel het meest geregistreerd.  

 

De cijfers laten immers een geleidelijke toename van oplichting via internet zien sinds 

meerdere jaren (bijna 9 keer meer geregistreerde feiten per jaar in 10 jaar5, van 4.312 

geregistreerde feiten in 2011 tot 38.186 in 2021 6 ), toch vertegenwoordigen deze 

oplichtingen via internet in 2021 slechts 4 tot 5% van de geregistreerde criminaliteit7. 

Bovendien was er tussen 2018 en 2019 (+ 32 %) of 2019 en 2020 (+ 44 %) een duidelijke 

stijging van de registraties, maar was er een zekere stagnatie van de cijfers tussen 2020 en 

2021 (+ 4 %)8 . 

 

 

3 Phishing is een vorm van oplichting via internet. De dader, die zich voordoet als een organisatie of instelling die bekend is 
bij het slachtoffer (bv. bank, FOD Financiën, enz.), tracht informatie te verkrijgen (bv. bankrekeningnummer) met als doel op 
frauduleuze wijze geld van het slachtoffer te ontfutselen.  
Omdat "phishing" niet noodzakelijkerwijs een bekende term is, werd in de vragenlijst een definitie/voorbeeld gegeven, 
evenals voor elk ander fenomeen dat soms moeilijk te begrijpen is (bv. hacking). 
4 Opgemerkt moet worden dat het hier niet mogelijk is om een onderscheid te maken tussen voltooide feiten en pogingen. 
We gaan ervan uit dat dit niet alleen voltooide feiten zijn, maar vooral pogingen. 
5 Dit lijkt misschien indrukwekkend, maar lijkt, gezien de ontwikkeling van het internet, een veel kleinere toename dan de 
toename van de werkelijke criminaliteit. 
6 Cijfers gebaseerd op de sluiting van de Algemene Nationale Gegevensbank op 16.05.2022. Opgelet, door een wettelijke 
validatieperiode van 3 weken van de PV’s in de ANG, maar ook door een eventuele vertraging of door later ingediende 
aangiftes, is het mogelijk dat de cijfers wat stijgen, in het bijzonder die van 2021. 
7 Afhankelijk van het gegeven of we in 2021 rekening houden met de inbreuken betreffende de covid-19-regelgeving. 
8  Als we kijken naar de cijfers van Safeonweb, zien we dat er 3,2 miljoen berichten zijn doorgestuurd naar 
verdacht@safeonweb.be in 2020 en meer dan 4,5 miljoen in 2021, wat een stijging van meer dan 40% betekent in het aantal 
meldingen. 
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De vergelijking van de PCS (officieel geregistreerde criminaliteit) en de resultaten van de 

Veiligheidsmonitor (zelfgerapporteerd slachtofferschap) in relatie tot verschillende 

fenomenen stelt ons in staat om een zeer groot dark number te vermoeden in het domein 

van de oplichting via internet, en zeker een van de belangrijkste, zo niet HET belangrijkste. 

 
Vermoedelijk in mindere mate, maar toch voor een groot deel, kunnen dezelfde conclusies 

zeker worden getrokken voor psychisch geweld, wat vaak wordt gerapporteerd door 

respondenten, maar wat verre van het overheersende fenomeen is in de PCS (in 

tegenstelling tot diefstal en afpersing, beschadiging van eigendom, misdrijven tegen de 

lichamelijke integriteit of drugs). 

 

4.1.2 Evolutie van slachtofferschap tussen 2018 en 2021  

De Veiligheidsmonitor 2018 vroeg burgers al naar hun slachtofferschap met betrekking tot 

bepaalde fenomenen. Voor een aantal fenomenen is het mogelijk om het 

slachtofferschapspercentage dat ten tijde van deze enquête werd gerapporteerd, te 

vergelijken met het slachtofferschapspercentage van de Veiligheidsmonitor 2021. 

 

STIJGINGEN     

Voor oplichting via internet is de toename van het slachtofferschap vrij opvallend: +411%, met 

andere woorden, meer dan 4 keer meer respondenten die zeggen dat ze slachtoffer zijn 

geweest. We merken ook een stijging van +6% voor hacking (7,8 tot 8,3%) en +22% (3,2% tot 

3,9%) voor de andere vormen van oplichting.  

   DALINGEN            

Alle andere types van fenomenen (waarvoor het mogelijk was om de cijfers te vergelijken) 

wijzen op een daling van het slachtofferschap:  

• 12% voor diefstal zonder geweld, 

• 6% voor diefstal met geweld,  

• 39% voor fietsdiefstal9,  

• 19% voor poging tot inbraak,  

• 26% voor de inbraken, 

• 3% voor vluchtmisdrijf in het verkeer. 

 

9 In de versie 2021 van de Veiligheidsmonitor, werd expliciet vermeld dat, onder fietsdiefstal, ook stepdiefstal werd verstaan. 
De daling van het aantal feiten is daarom heel verbazingwekkend (positief). 
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In het algemeen is te zien dat het gemelde slachtofferschap van burgers met betrekking tot 

vermogenscriminaliteit (diefstal met of zonder geweld, poging tot inbraak of inbraak, 

fietsdiefstal) tussen 2018 en 2021 is afgenomen, terwijl het slachtofferschap gerelateerd aan 

oplichting, via internet in het bijzonder, en hacking aanzienlijk is toegenomen. 

Hier kunnen we de vraag stellen naar een verschuiving in de criminaliteit. Hoewel we al lang 

te maken hebben met voornamelijk "zichtbare" criminaliteit, in de fysieke/openbare ruimte, 

voornamelijk gericht op materiële goederen, lijken de resultaten van de enquête te 

bevestigen dat we steeds meer te maken hebben met een meer "onzichtbare" criminaliteit, 

in een geïnformatiseerde/virtuele ruimte.  

Internetcriminaliteit bemoeilijkt de taak van opsporing en vervolging door politiediensten, 

met name omdat de daders moeilijk te identificeren zijn en omdat dit misdrijf niet langer 

landsgrenzen heeft, maar het doet eveneens het slachtofferschap exploderen omdat de 

mogelijkheden van oplichting talrijk, snel en gemakkelijk te implementeren zijn10. 

  

 

10 Bijvoorbeeld het verzenden van een frauduleuze e-mail naar meerdere adressen in 1 klik. 
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We stellen vast dat de cijfers uit de Politiële Criminaliteitsstatistieken in 

dezelfde richting evolueren als die van de Veiligheidsmonitor. 

Wat betreft de oplichtingen via internet (phishing of andere) verdubbelde de 

geregistreerde criminaliteit (PCS) tussen 2018 en 2021 (van 19.264 feiten naar 38.186 

feiten)11. Hoewel deze toename aanzienlijk is, is deze niet zo spectaculair als de toename 

van het slachtofferschapspercentage gemeten door de Veiligheidsmonitor, waar het 

percentage verviervoudigde. Op basis van deze vaststelling kunnen we aannemen dat het 

dark number inzake oplichting via internet, dat zeker al aanzienlijk was in het verleden, 

waarschijnlijk nog steeds toeneemt.  

De feiten inzake hacking, en voornamelijk de voltooide feiten, nemen ook toe in registraties: 

+24% (+869 geregistreerde feiten). Als deze toename, in relatieve termen, vrij substantieel 

en belangrijker lijkt dan de toename van het slachtofferschap, merken we op dat dit in 

absolute cijfers minder dan 1000 bijkomende feiten zijn (pogingen en voltooide feiten). 

Gezien de slachtofferpercentages die door respondenten worden gerapporteerd, lijken de 

aantallen en de toename erg klein in vergelijking met wat de werkelijke criminaliteit zou 

moeten zijn. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het dark number hier erg hoog is. 

Ook wat fietsdiefstal betreft, geven de PCS een daling aan van het aantal geregistreerde 

feiten: -16% tussen 2018 en 2021 (31.388 tegen 26.510). Merk op dat deze cijfers betrekking 

hebben op het aantal feiten en niet op het aantal objecten (een fietsdiefstal kan bestaan uit 

de diefstal van 3 fietsen) en dat in tegenstelling tot die van de enquête, er geen rekening 

wordt gehouden met de diefstal van steps. 

 

11Aandacht, deze vergelijkingen zijn indicatief omdat de gemeten jaren niet perfect identiek zijn. De PCS geven immers 
criminaliteitscijfers per jaar van 1 januari tot en met 31 december, maar de Veiligheidsmonitor (zowel 2018 als 2021) is meer 
bij benadering op de data. De respondent wordt gevraagd een antwoord te geven voor de "laatste 12 maanden" en heeft de 
vragenlijst mogelijk in oktober ingevuld. Daarnaast kan iedereen die 13 of 14 maanden geleden slachtoffer is geweest van 
een feit, dit in het onderzoek willen melden. De door de Monitor gemeten periodes zijn daardoor meer benaderend. 
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De inbraken in woningen (pogingen en voltooide feiten) die werden geregistreerd door de 

politiediensten daalden ook: -37% van de voltooide feiten (33.101 tegen 20.765) en -31% 

van de pogingen (19.395 tegen 13.375). 

Wat betreft de vluchtmisdrijven in het verkeer, hier op basis van de verkeersstatistieken 

van de politie, is er een daling van het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf: -17% (78.399 

in 2018 en 64.981 in 2021). 

4.1.3 Geweld in detail  

4.1.3.1 Slachtofferschap 

De Veiligheidsmonitor heeft het slachtofferschap van burgers gemeten inzake verschillende 

vormen van geweld - psychologisch, fysiek en seksueel - in verschillende contexten: intra-

familiaal, extra-familiaal en internet. De resultaten laten ondubbelzinnig zien dat psychisch 

geweld het meest wordt ervaren door burgers. 1 op de 10 mensen is minstens één keer 

slachtoffer geweest van dit soort geweld (buiten de familie en het internet) en bijna 1 op de 

20 mensen is minstens één keer slachtoffer geweest van dit soort geweld op internet.  

Hoewel de verhoudingen lager zijn dan voor psychisch geweld, is het nog steeds belangrijk om 

op te merken dat bijna 2% van de burgers het slachtoffer is van seksueel geweld in een niet-

familiale setting. Onder seksueel geweld verstaan we: aanranding van de eerbaarheid, 

schending van de seksuele integriteit, verkrachting, aanrakingen, voyeurisme. 
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4.1.3.2 Verdeling naar geslacht 

 

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat vrouwen veel meer slachtoffer zijn van seksueel geweld 

dan mannen: 8 op de 10 mensen die seksueel zijn aangerand zijn vrouwen, met een iets 

hoger aandeel in de openbare ruimte en een iets lager aandeel binnen de familie (IFG). Als we 

kijken naar de professionele situatie van de slachtoffers (zie details van de resultaten van de 

enquête), merken we op dat de meerderheid van de slachtoffers studenten zijn, met name 4 

keer meer slachtoffer dan respondenten in loondienst of ambtenaar en 6 keer meer dan 

zelfstandigen. Het merendeel van deze feiten speelt zich dus mogelijks af in een context van 

het uitgangsleven en/of het studentenleven. 

Vrouwen zijn ook meer slachtoffer van fysiek en psychisch geweld binnen de familie (IFG): 

bijna 2/3 van de slachtoffers zijn vrouwen. Mannen zijn meer slachtoffers van fysiek geweld 

buiten de familie: 6 op de 10 slachtoffers zijn mannen. Ten slotte treft psychisch geweld 

buiten de familie en in het bijzonder op internet zowel mannen als vrouwen. 
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4.1.3.3 Verdeling naar leeftijd 

De resultaten laten ons zien dat afhankelijk van het type geweld, de leeftijd van de slachtoffers 

verschilt. In de context van psychisch intra-familiaal geweld (IFG) merken we op dat de drie 

jongste leeftijdsgroepen in vergelijkbare verhoudingen door dit geweld worden getroffen. 

De groep 50-64-jarigen en de 65-plussers zijn verhoudingsgewijs het minst slachtoffer.  

 

Nog steeds met betrekking tot IFG, met name het fysieke geweld, zijn er verhoudingsgewijs 

meer jongere slachtoffers: 55% van de slachtoffers is jonger dan 35 jaar. Wat het seksuele IFG 

betreft, worden 25-35-jarigen het meest getroffen. Opgemerkt moet worden dat hier het 

percentage mensen van 65 jaar en ouder vrij opvallend is (18%), vergeleken met hun 

vertegenwoordiging in de andere vormen van geweld. 

In het kader van geweld buiten de familie zijn, inzake het psychisch geweld, de drie jongste 

leeftijdsgroepen het meest betrokken. Wat fysiek geweld betreft, is het beeld enigszins 

anders, met een deel van de jongere mensen meer slachtoffer: bijna 1/3 van de slachtoffers 

is jonger dan 25 jaar (31%). Ten slotte, met betrekking tot seksueel geweld, zijn de verschillen 

tussen leeftijdsgroepen hier het meest duidelijk. Hier is meer dan de helft van de slachtoffers 

jonger dan 25 jaar. Zoals hierboven vermeld, weten we dat deze slachtoffers grotendeels 

studenten en vrouwen zijn. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat 65-plussers het minst vaak slachtoffer zijn, 

gevolgd door de groep 50-64-jarigen, en dat de personen jonger dan 35 jaar het meest 

slachtoffer zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat enkel 15-jarigen en ouder 
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gevraagd werden om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 12 . Bijgevolg kan 

slachtofferschap van -15-jarigen niet gemeten worden in de Veiligheidsmonitor.  

De toename van internetcriminaliteit, die zowel in dit onderzoek als in de 

criminaliteitsstatistieken naar voor komt, doet de aandacht vestigen op vormen 

van internetcriminaliteit, meer bepaald geweld tegen minderjarigen, die zeer 

waarschijnlijk ook toenemen. Hierbij gaat het om psychisch geweld via internet (vb. 

intimidatie via sociale netwerken), maar ook seksueel geweld via internet (vb. verspreiding 

van seksueel getinte berichten, kinderporno, grooming). 

4.1.4 Discriminatie in detail  

4.1.4.1 Slachtofferschap 

De respondenten werden gevraagd of ze slachtoffer werden van 3 types van discriminatie, of 

van een andere vorm van discriminatie. Discriminatie op basis van afkomst of nationaliteit 

werd het meest gemeld (3,6%), gevolgd door discriminatie op basis van geslacht of gender 

(2,7%) en ten slotte discriminatie op basis van seksuele geaardheid (1%).  

Voor andere vormen van discriminatie konden de respondenten, via een vrij tekstveld, 

verduidelijken om welke discriminatie het ging. Discriminatie in verband met de leeftijd, 

covid-19 maatregelen en/of de gezondheidscontext (vb. discriminatie omwille van het niet-

dragen van een mondmasker of wegens niet-vaccinatie), religieuze overtuigingen of handicap 

werd genoemd. 

 

 

12 Om redenen van begrijpbaarheid, aandachtsvermogen en/of concentratie om de vragenlijst in te vullen, en om geen 
vertekend beeld te krijgen (vb. een ouder die de vragenlijst invult voor zijn/haar kind), werden de jongeren onder de 15 jaar 
niet opgenomen in de steekproef.) 
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4.1.4.2 Verdeling naar geslacht 

3 op de 4 slachtoffers van discriminatie op basis van geslacht of gender zijn vrouwen. Hoe 

hoger het opleidingsniveau, hoe meer er aangegeven werd dat men slachtoffer was van 

discriminatie omwille van geslacht (zie details van de enquêteresultaten). Naargelang de 

beroepssituatie, is er een significant verschil tussen studenten (6,5%) enerzijds en 

werknemers (2,7%) en zelfstandigen (2,2%) anderzijds.  

 

Mannen zijn iets vaker het slachtoffer dan vrouwen (53%) het slachtoffer van discriminatie op 

basis van afkomst of nationaliteit. Ook studenten zijn hier oververtegenwoordigd (6,5%), maar 

het zijn de werkzoekenden/werklozen die aangeven het meest slachtoffer te zijn: bijna 9%. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte 10% van de slachtoffers melding van 

discriminatie omwille van afkomst of nationaliteit, tegenover minder dan 3% in het Vlaams en 

Waals Gewest. Met andere woorden, dit type discriminatie komt in Brussel 4 keer meer voor 

als in de andere gewesten.  

Het verschil tussen mannen en vrouwen is meer uitgesproken als het om discriminatie op basis 

van seksuele geaardheid gaat: 59% van de slachtoffers zijn mannen. Eveneens hier zijn er 

verhoudingsgewijs meer studenten (2,4%) het slachtoffer dan respondenten met een andere 

beroepssituatie. Opnieuw werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meeste 

discriminatie van dit type (2,4%) gerapporteerd. Het percentage in Brussel is namelijk 3 keer 

zo hoog als in de andere twee gewesten van het land (0,9% in Vlaanderen en 0,8% in 

Wallonië). 
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4.1.4.3 Verdeling naar leeftijd 

Hieruit blijkt dat 70% van de personen dat slachtoffer was van discriminatie op basis van 

geslacht of gender en van discriminatie op basis van seksuele geaardheid jonger is dan 35 jaar. 

De 15-24-jarigen worden het meest getroffen.  

Wat discriminatie op basis van afkomst of nationaliteit betreft, zijn de verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen minder uitgesproken. De burgers jonger dan 35 jaar zijn het meest getroffen 

(60%). De 35-49-jarigen zijn hier echter meer vertegenwoordigd ten opzichte van andere 

types discriminatie (23%). 

 
 

Dit groter aandeel van jongeren, met name in de leeftijdsgroep 15-24 jaar, kan verklaard 

worden door verschillende factoren. Enerzijds hebben jongeren meer sociale interacties 

dan ouderen (zowel buitenshuis als via internet), o.a. door het gebruik van sociale 

netwerken, meer virtuele uitwisselingen, lidmaatschappen van studentenkringen, 

sportclubs,… . Aangezien ze meer interacties hebben, zijn ze ongetwijfeld vaker slachtoffer. 

Er mag ook niet vergeten worden dat schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden, en op dit 

gebied met bepaalde discriminaties geconfronteerd kunnen worden.  

Bovendien zijn de jongere generaties zich meer bewust van discriminatievraagstukken (vb. 

#metoo-beweging, diversiteitsgroepen op sociale netwerken, …). Bijgevolg zouden zij dit 

soort slachtofferschap makkelijker kunnen melden dan oudere leeftijdsgroepen, die 

discriminatie misschien niet als zodanig herkennen (vb. een grap/insinuatie op basis van 

geslacht of seksuele geaardheid). 
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Slachtofferschap van discriminatie is een onderwerp dat voor het eerst aan bod komt in de 

Veiligheidsmonitor 2021. Het is dus niet mogelijk om een evolutie te schetsen op basis van 

het zelf-gerapporteerde slachtofferschap.  

Aan de hand van de Politiële criminaliteitsstatistieken (PCS) is het echter wel 

mogelijk de evolutie waar te nemen. Tussen 2018 en 2021 kan volgende evolutie 

waargenomen worden :  

 

In de Veiligheidsmonitor, wordt discriminatie op basis van afkomst of nationaliteit het 

meest gerapporteerd. Dit geldt eveneens voor de politiestatistieken. De verhouding tussen 

de werkelijk geregistreerde klachten en het gemelde slachtofferschap is echter niet 

dezelfde. Discriminatie op basis van seksuele geaardheid en geslacht zijn namelijk 

ondervertegenwoordigd in vergelijking met de percentages die door de Veiligheidsmonitor 

worden gemeld. 

De PCS tonen een toename van de discriminatie op basis van afkomst of nationaliteit 

(racisme en xenofobie) tussen 2018 en 2020. In 2021 is er een daling van de cijfers, en 

worden de cijfers van 2018 benaderd. Discriminatie op basis van geslacht neemt gestaag 

toe, maar het aantal geregistreerde feiten (absolute cijfers) is zeer laag in vergelijking met 

het percentage respondenten dat zegt slachtoffer geweest te zijn (2,7%). Discriminatie op 

basis van seksuele geaardheid heeft een dalende tendens tussen 2018 en 2020, maar in 

2021 werd een stijging geobserveerd. Ook hier, hoewel er sprake is van een stijging, blijven 

de geregistreerde criminaliteitscijfers laag.  

Ongeacht het type discriminatie kan men, als men kijkt naar de percentages 

slachtofferschap in de Monitor 2021 en de geregistreerde cijfers, uitgaan van een erg 

belangrijk dark number voor elk type discriminatie.  
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Dit is natuurlijk slechts een indicatie. Aangezien het aangiftepercentage voor dit soort feiten 

relatief laag is (zie details hieronder), en er sprake is van een dalende tendens voor de 

aangifte van verschillende feiten (zie ook hieronder), is het mogelijk dat deze feiten, ondanks 

een afname van de cijfers in de politiestatistieken, in het dagelijkse leven toenemen. 
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4.2 Aangifte – grote tendensen 

4.2.1 Aangiftegraad per type feit  

Zoals hierboven beschreven, werden respondenten gevraagd naar slachtofferschap. Er werd 

hen ook gevraagd of ze aangifte deden van het feit/de feiten waarvan ze slachtoffer zouden 

zijn geweest in de twaalf maand voorafgaand aan de enquête. 

 

 

Inbraak en diefstal, met of zonder geweld, worden het meest aangegeven: bijna 4 op de 5 

inbraken (78%) worden aangegeven aan de politie en ongeveer 1 op 2 diefstallen, met of 

zonder geweld. Het is zeer waarschijnlijk dat het feit dat bepaalde goederen verzekerd zijn 

tegen diefstal, met name woningen, een belangrijke rol speelt bij het motiveren van mensen 

om aangifte te doen. De waarde van gestolen goederen, en dus het financiële verlies, is van 

belang bij deze motivatie.  

Slechts 15% van de oplichtingen wordt aangegeven. Wanneer deze op internet plaatsvinden, 

daalt dit cijfer nog verder met een aangiftepercentage van 10%. Als er sprake is van phishing, 

daalt dit cijfer tot 7%.  
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Psychisch geweld, buiten het gezin, binnen het gezin of via internet, wordt in 1 van de 5 

gevallen gemeld: 21% binnen het gezin, 19% via internet en 17% buiten het gezin.  

Binnen het intra-familiale kader, worden amper 25% van de feiten met betrekking tot 

seksueel geweld aangegeven. Buiten het familiale kader is dit cijfer nog lager: 16%.  

Feiten met betrekking tot discriminatie, alle motieven, worden het minst bij de politie 

aangegeven.  

4.2.2 Evolutie van het aangiftegedrag tussen 2018 en 2021  : een algemene daling  

Voor bepaalde feiten is het mogelijk om het aangiftepercentage dat gerapporteerd werd in 

de Veiligheidsmonitor 2018 en het aangiftepercentage in de editie 2021 te vergelijken. Bij 

vergelijking van deze cijfers, kan er een algemene daling van het aangiftepercentage 

worden vastgesteld voor alle soorten feiten (die vergelijkbaar zijn tussen de edities 2018 en 

2021 van de Veiligheidsmonitor).  

 

 

 

 

 

Deze daling bedraagt ongeveer 10% voor inbraken, 15% voor diefstallen zonder geweld en 

diefstallen en inbraken met geweld, en meer dan 25% voor pogingen tot inbraak.  

Deze daling is nog groter voor oplichting (ander dan via internet) en hacking, met meer dan 

30% minder aangiftes. Bij oplichting via internet is de daling het sterkst zichtbaar: bijna 1 

klacht op 2 minder. 

Uit bovenstaande informatie kunnen 2 belangrijke conclusies getrokken worden:  

1) Het slachtofferschap dat via de Veiligheidsmonitor gemeld wordt, daalt tussen 2018 

en 2021, met uitzondering van de oplichting via internet, waaronder phishing en 

hacking 

2) Het aangiftepercentage daalt eveneens tussen 2018 en 2021 

Een daling van het aantal aangiften betekent een stijging van het dark number. Zowel voor 

het niveau en de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit als voor het gevoel van 

straffeloosheid dat burgers kunnen hebben, is dit geen positieve evolutie. 
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4.2.3 Aangifte ten opzichte van slachtofferschap  

 

 

Feiten waarvan de respondenten aangeven het meest slachtoffer te zijn, zoals phishing, 

diverse vormen van internetoplichting, psychologisch geweld buiten het gezin of hacking, 

behoren tot de feiten waarvoor het minst vaak aangifte wordt gedaan. Er kan dus 

aangenomen worden dat er voor deze feiten een groot dark number13 is.  

4.2.4 Redenen van niet-aangifte 

Om beter te begrijpen waarom burgers geen aangifte hebben gedaan voor de feiten waarvan 

ze slachtoffer zijn geweest, werd in de Veiligheidsmonitor 2021 naar de redenen gevraagd van 

niet-aangifte14. 

Bijna 4 op 10 respondenten die slachtoffer was van een eender welk type misdrijf, geeft aan 

dat aangifte doen nutteloos is. Meer dan 1/3 van de respondenten is van mening dat het feit 

niet ernstig of belangrijk genoeg is om klacht in te dienen. Voor 8% van de respondenten 

 

13 Het dark number is het verschil tussen de werkelijke criminaliteit en de geregistreerde criminaliteit. 
14 Indien de respondent het slachtoffer was van meerdere soorten misdrijven, werd hem/haar gevraagd om het laatste feit 
aan te duiden waarvan hij/zij het slachtoffer werd, en om de reden(en) te geven waarom er geen klacht ingediend werd voor 
dit feit.   
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houdt de reden verband met de politiediensten: soms is de politie moeilijk of niet bereikbaar, 

soms worden ze slecht ontvangen15. 

 

Hier worden de cijfers gepresenteerd voor alle soorten feiten samen. Als we kijken naar 

bepaalde specifieke feiten, zoals geweld, zien we een andere verdeling van de redenen om 

geen klacht in te dienen. Bij dit soort feiten stellen we vast dat de vrees voor represailles veel 

vaker als reden wordt opgegeven. Zo wordt bij psychisch geweld of geweld door de politie in 

1 op de 4 gevallen (24%) vrees voor represailles als reden aangehaald. Bij fysiek geweld is dit 

iets meer dan 1 op 5 (22%) en bij seksueel geweld is dit meer dan 1 op 6 (16%). 

 

  

 

15 Naast deze redenen, is er mogelijks ook de moeilijkheid om het bewijs te leveren van het feit waarvan men slachtoffer 
werd. Dit kan met name het geval zijn bij psychisch geweld en discriminatie.  
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4.3 Tevredenheid over politiediensten 

 

De Veiligheidsmonitor meet eveneens de tevredenheid van respondenten over de ontvangst 

op het politiebureau en over de dienst slachtofferbejegening bij de politie (DPSB) in het geval 

dat er aangifte werd gedaan voor één of meerdere feiten waarvan men slachtoffer werd 

tijdens de 12 maand voorafgaand aan de bevraging.  

63% van de respondenten, dus bijna twee derde, geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn 

over de ontvangst op het politiebureau. 16% was ontevreden tot zeer ontevreden over de 

ontvangst op het politiebureau. 

 

 

Wat de dienst slachtofferbejegening bij de politie betreft, was meer dan de helft (51,4%) 

tevreden. Meer dan 1 op de 5 (20,3%) respondenten was ontevreden tot zeer ontevreden.  
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5 Preventie en dienstaanbod 

5.1 Kennis van aangeboden diensten 

Voor een aantal aangeboden diensten door de gemeente of politiezone 

werd gevraagd of men op de hoogte is van het bestaan van deze dienst.  

Uit onderstaande grafiek kan afgeleid worden dat een 

samenwerkingsverband tussen burgers en politie (45%) en de 

mogelijkheid om online aangifte te doen via police-on-web (41%) naar 

voor komen als diensten die het minst gekend zijn door de burger. Het 

graveren van fietsen/aanhangwagens is door 64% van de burgers gekend, 

vakantietoezicht/ afwezigheidstoezicht en inbraakpreventie is door 62% van de burgers 

gekend. 56% geeft aan de dienst politionele slachtofferbejegening te kennen, 54% kent de 

dienst burenbemiddeling. 

De dienst die het vaakst door de burger (een kwart van de respondenten) wordt gebruikt, is 

het graveren van fietsen/aanhangwagens. 

 

 

 



 
Federale Analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 - 50 

De dienst samenwerkingsverband tussen burgers en politie heeft tot 

doel de sociale controle te bevorderen, het veiligheidsgevoel te 

verhogen, preventie te verbeteren, … Hiervoor werden 

buurtinformatienetwerken (BIN) of whatsappgroepen opgericht. Het is 

opmerkelijk dat deze dienst door 61% van de Vlamingen gekend is, 

terwijl deze in de 2 andere gewesten slechts door 20% van de burgers 

gekend is. 

Het is opvallend dat alle aangeboden diensten door de gemeente/politie -die bevraagd 

werden-, beter gekend zijn in het Vlaamse Gewest ten opzichte van het Waals en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De jongere leeftijdsgroepen zijn significant minder vertrouwd met de dienst inbraakpreventie 

dan de oudere leeftijdsgroepen. 74% van de 65-plussers kent deze dienst, en 1 op 5 maakte 

reeds gebruik van deze dienst. Naargelang de beroepssituatie, zijn de 

werkzoekenden/werklozen en studenten het minst op de hoogte van de dienst 

inbraakpreventie (40%). 62% van de werknemers en zelfstandigen kent deze dienst. De kennis 

van de dienst inbraakpreventie verschilt naargelang het gewest waar men woont. De burgers 

uit het Vlaams Gewest zijn het meeste op de hoogte van deze dienst (71%), terwijl slechts 4 

op 10 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze dienst kennen. 

De dienst politionele slachtofferbejegening is voornamelijk gekend bij de 50-64-jarigen 

(62%). Iets minder dan de helft (46%) van de 15-24-jarigen kent deze dienst. 
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5.2 Wens om aangeboden diensten in de toekomst te gebruiken  

Meer dan de helft van de bevraagde burgers gaf aan in de toekomst gebruik te willen maken 

van 1 of meerdere van de aangeboden diensten.  

Een opmerkelijke vaststelling is dat 72% van de respondenten in de toekomst gebruik wenst 

te maken van de mogelijkheid online aangifte te doen via police-on-web, terwijl slechts 7% 

van de respondenten reeds gebruik maakte van deze dienst. 

 

 

 

Naargelang het hoogst behaalde diploma, kan men vaststellen dat het vooral de hoger 

opgeleiden zijn die in de toekomst gebruik wensen te maken van de aangeboden diensten.  

Volgens leeftijd:  

• De groep 65-jarigen en ouder wenst veel minder een beroep te doen op de dienst 

police-on-web (56%) dan de andere leeftijdsgroepen. De vraag naar de diensten 

politionele slachtofferbejegening (62%) en graveren van fietsen/aanhangwagens 

(57%) is door deze groep eveneens beduidend lager.  

• Personen tussen 25-34 jaar en 35-49 jaar wensen significant meer een beroep te doen 

op de diensten vakantietoezicht/afwezigheidstoezicht (67%) dan andere categorieën. 

• De jongste groep, de 15-24-jarigen, heeft significant minder behoefte om in de 

toekomst gebruik te kunnen maken van de dienst burenbemiddeling en 

samenwerkingsverband tussen burgers en politie, ten opzichte van de andere 

leeftijdsgroepen. 



 
Federale Analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 - 52 

 

 

Een vergelijking tussen het kennen van de dienst inbraakpreventie en de wens om er in de 

toekomst gebruik van te maken geeft geografisch gezien een tegengesteld beeld.  

Gemiddeld 62% van de burgers zegt er al gebruik van te hebben gemaakt of het te kennen 

zonder er reeds een beroep te hebben op gedaan. Ook 62% van de Belgen wenst in de 

toekomst van deze dienst gebruik te maken. Deze cijfers verschillen echter naargelang het 

gewest. Hoewel 50% van de Walen deze dienst niet kent, zou 67% er in de toekomst gebruik 

van willen maken. Hetzelfde geldt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar slechts 40% 

van de burgers op de hoogte is van deze dienst; niettemin zou 68% van hen er in de toekomst 

gebruik van willen maken indien nodig. 
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6 Taken en beoordeling politiewerking 

6.1 Mate van belangrijkheid van de verschillende politietaken  

Er werd de burgers gevraagd om voor 23 politietaken aan te duiden in welke mate ze het 

belangrijk vinden dat de politie werk maakt van dit fenomeen. 

 

Diefstal met bedreiging en/of geweld, woninginbraak, autodiefstal, alcohol/drugs in het 

verkeer controleren en drugshandel kwamen naar voor als de 5 belangrijkste politietaken.  

 

Geweld binnen het gezin, seksuele intimidatie en tussenkomen bij agressief verkeersgedrag 

worden tevens in gelijkaardige mate als belangrijke politietaken ervaren. 
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Volgens achtergrondkenmerken valt op dat vrouwen het belangrijker vinden dan mannen dat 

de politie werk maakt van bovengenoemde politietaken. Op het niveau van de gewesten kan 

gesteld worden dat men in het Vlaams Gewest meer belang hecht aan de 8 taken die 

aangebracht werden als belangrijkste politietaken ten opzichte van de andere gewesten.  
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6.2 Prioriteit van de verschillende politietaken  

Er werd de burger gevraagd om uit de lijst van 23 politietaken 5 taken te selecteren die 

door de politie prioritair aangepakt moeten worden. Woninginbraak, alcohol/drugs in het 

verkeer controleren, diefstal met bedreiging en/of geweld, drugshandel en geweld binnen het 

gezin zijn de 5 politietaken die het vaakst opgegeven werden als prioriteit voor de politie. 

Politietaken met betrekking tot verkeer en criminaliteit worden als meer prioritaire 

politietaken beschouwd dan politietaken die betrekking hebben op overlast. 
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6.3 Tevredenheid over het werk van de Lokale Politie  

De tevredenheid van de burgers over hun eigen politiezone en het functioneren van de politie 

werd bevraagd in de Veiligheidsmonitor.  

De respondenten zijn het meest tevreden over de houding en het gedrag van de politie (67%) 

in hun eigen politiezone. Over de aanwezigheid in de straat zijn de respondenten het minst 

tevreden (35%).  

 

In de Vlaamse provincies is de algemene tevredenheid significant hoger dan de gemiddelde 

algemene tevredenheid (65%). In Brussel-Hoofdstad en de Waalse provincies is de algemene 

tevredenheid significant lager dan de gemiddelde algemene tevredenheid.  
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De algemene tevredenheid bleef ongewijzigd ten opzichte van 2018. Ook de tevredenheid 

over iedereen op gelijke voet behandelen (51%) en het goede voorbeeld geven (51%) wijzigde 

niet. Er wordt een lichte daling waargenomen inzake de tevredenheid over de houding en het 

gedrag van de politie. De tevredenheid over de aanwezigheid van de politie in de straat is 

opmerkelijk gedaald van 42% naar 35%. 

 

 

De tevredenheid over de politiediensten is hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Vooral langs 

de as Bergen, La Louvière, Charleroi, Namen en Luik is de tevredenheid het laagst. 
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6.4 De wijkagent/wijkinspecteur 

6.4.1 Kennis van de wijkagent/wijkinspecteur  

Op de vraag of burgers hun wijkagent kennen, antwoordt 56% van de respondenten negatief. 

Ten opzichte van 2018 is hier geen uitgesproken verschil vast te stellen: 57% van de 

respondenten gaf toen aan hun wijkagent niet te kennen. 

 

 

                       

 

                                        56% - Neen  

                                        22% - Ja, eenmalig contact   

                                        16% - Ja, enkel van naam of van gezicht  

                                              6% - Ja, soms/regelmatig contact 

 

 

 

 

Kennis van de wijkagent volgens achtergrondkenmerken: 

- De jongste leeftijdsgroep geeft aan hun wijkagent het minst te kennen (30%), terwijl 

de 25-34-jarigen hun wijkagent het meest kennen (50%). Dit is de leeftijd waarop een 

groot aantal jongeren op eigen benen gaan staan, en de wijkagent langskomt voor een 

woonstcontrole.  

- Per geslacht is er een duidelijk verschil aanwezig: 45% van de mannen geeft aan de 

wijkagent te kennen tegenover 43% van de vrouwen.  

- Respondenten die hogere studies deden, kennen hun wijkagent beduidend minder 

goed dan de andere groepen (42% tegenover 45-46%).  

- De burgers van het Vlaams Gewest kennen hun wijkagent significant beter (46%) dan 

de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (39%) en het Waals Gewest (40%).  

- Op het niveau van de provincies valt op dat de West-Vlaamse burgers hun wijkagent 

meer kennen (54%) dan de burgers uit andere provincies. De burgers van de provincies 

Henegouwen en Waals-Brabant kennen hun wijkagent het minst goed (38%).  
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6.4.2 Meer contact willen met de wijkagent/wijkinspecteur  

 

 

                      21% - Ja 

                      60% - Enkel in geval van problemen 

                      10% - Nee 

                               9% - weet niet 

 

 

 

Meer contact willen met de wijkagent naar achtergrondkenmerken:  

- Hoe ouder de bevraagde burgers, hoe groter de wens aanwezig is om meer contact te 

hebben met de wijkagent (zowel ja en ja, maar enkel in geval van problemen): 69% van 

de 15-24-jarigen wenst meer contact te hebben, terwijl dit voor de groep 65-jarigen of 

ouder toegenomen is tot 86%.  

- Hoe hoger opgeleid de bevraagde burgers, hoe meer de behoefte geuit werd om meer 

contact te hebben met de wijkagent zonder dat er zich een probleem voordoet (23%). 

- Inwoners van het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar men de wijkagent 

het minst goed kent, geven aan dat ze meer contact zouden willen hebben met hun 

wijkagent (84%, respectievelijk 81%) ten opzichte van het Vlaams Gewest (80%), 

zonder dat er zich hiervoor een probleem voordoet.  
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6.5 Persoonlijk contact gehad met politie van eigen politiezone de 

voorbije 12 maanden 

Een kwart van de respondenten had de voorbije 12 maanden om een of andere reden 

persoonlijk contact met de politie van de eigen politiezone. Dit is een daling van 5% ten 

opzichte van 2018. 

6.5.1 Reden laatste politiecontact  

      

27 % 
 

21% 15% 12% 

 

 

 

 

Aangifte van een 
delict    

Andere Vraag naar hulp, 
informatie of advies 

Administratieve 
handeling 

 

7% 5% 5% 4% 3% 

 

    

Controle door 
politiedienst 

Verkeersongeval Verloren / 
gevonden 

voorwerpen 

Bekeuring of 
waarschuwing 

Gerechtelijk 
onderzoek 

 

Aan de respondenten die de voorbije twaalf maanden contact hadden gehad met de politie 

van hun zone, werd gevraagd wat de reden is geweest van de laatste keer dat men contact 

had. Enkel de burgers die de reden van het laatste politiecontact toegelicht hebben, werden 

in de bovenstaande grafiek opgenomen. 89% van de burgers die de voorbije twaalf maanden 

contact hadden met de politiezone verduidelijkten de reden van het laatste politiecontact.   

De meeste burgers hadden contact met de politie om een delict aan te geven (27%). 15% van 

de burgers die contact hadden met de politie vroeg de politie om hulp, informatie of advies. 

21% van de respondenten gaf aan om een andere reden dan de opgegeven redenen contact 

te hebben gehad met de politie van de eigen zone (niet formeel contact, brand, wateroverlast, 

wapenvergunning, overlijden, hinderlijk geparkeerd voertuig, nachtlawaai, …). 
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Enkele markante verschillen in achtergrondkenmerken worden weergegeven in onderstaande 

grafiek.  
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6.5.2 Ontevredenheid laatste politiecontact  

14% van de respondenten gaf aan ontevreden of helemaal ontevreden te zijn over het laatste 

contact dat ze hadden met de politie. 90% van deze respondenten verduidelijkten de reden 

van hun ontevredenheid. 

 

40% - Ongepast gedrag van een politieagent  

33% - Probleem bij de behandeling van mijn vraag 

17% - Andere 

10% - Probleem in verband met onthaal 

 

Ontevredenheid laatste politiecontact naar achtergrondkenmerken:  

- 45% van de 15-24-jarigen gaf als reden van ontevredenheid ongepast gedrag van een 

politieagent op. 

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ongepast gedrag van een politieagent 

significant minder opgegeven als reden van ontevredenheid (34%) in vergelijking met 

het Vlaams en Waals Gewest (42%, respectievelijk 39%). Daarentegen lag het 

percentage dat problemen ervaarde bij het onthaal (14%) en het percentage dat 

problemen ervaarde bij de afhandeling van hun vraag (39%) beduidend hoger in het 

Brussels Gewest ten opzichte van de andere gewesten. 

- 37% van de respondenten uit de provincie Luxemburg gaf ‘andere reden’ op als reden 

van ontevredenheid.  
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6.5.3 Tevredenheid laatste politiecontact  

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het verband tussen de reden dat men de laatste 

keer contact had met de politie van de eigen zone en de tevredenheid over dit contact. Enkel 

de respondenten die hun tevredenheid over het laatste politiecontact kenbaar gemaakt 

hebben, werden in deze grafiek opgenomen (1% van de respondenten vulde deze vraag niet 

in).  

Gemiddeld toonde 72% van de burgers zich tevreden tot heel tevreden over het laatste 

politiecontact.  

 

Tevredenheid laatste politiecontact naar achtergrondkenmerken:  

- De jongste twee leeftijdsgroepen zijn beduidend significant minder tevreden over het 

laatste politiecontact dan de oudere leeftijdsgroepen (67-69% ten opzichte van 72-

76%). 

- Op het niveau van de gewesten worden significante verschillen tussen de 3 gewesten 

waargenomen: 75% van de respondenten uit het Vlaams Gewest was tevreden over 

het laatste politiecontact. In het Waals Gewest was 69% tevreden, terwijl slechts 63% 

van de respondenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tevreden was over het 

laatste contact met de politie. 

- In de meest verstedelijkte politiezones is men opvallend minder tevreden dan in de 

minder verstedelijkte politiezones: in categorie 1 en 2 is de tevredenheid 68%, in 

categorie 3, 4 en 5 is de tevredenheid 73-75%.  


