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Geachte lezer,

In opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken is in 2006 voor de zesde maal het
bevolkingsonderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ uitgevoerd.
De Veiligheidsmonitor die plaatsvond in 1997, 1998, 2000, 2002, 2004 en 2006 is een grootschalige
telefonische bevolkingsenquête omtrent de veiligheid van de burgers en het functioneren van de
politiediensten. Het doel ervan is om te beschikken over resultaten op federaal niveau en op het niveau van
een aantal gemeenten en politiezones, die onder meer gebruikt kunnen worden als instrument voor de
voorbereiding en evaluatie van het veiligheids- en politiebeleid.
Dit jaar is er voor het eerst tevens een tabellenrapport beschikbaar op niveau van de gerechtelijke
arrondissementen, wat de mogelijkheid geeft om fijnere analyses of vergelijkingen uit te voeren.
De dataverzameling in het kader van de enquête werd gerealiseerd door het marktonderzoeks-bureau
DIMARSO met als doelgroep alle inwoners van België van 15 jaar of ouder. Hiertoe werden ongeveer 43.000
telefonische enquêtes verricht tussen eind januari en midden juni 2006.
De interviews werden afgenomen in de 73 gemeenten met een veiligheids- en preventiecontract. Indien de
gemeente deel uitmaakte van een politiezone, werden er bijkomende enquêtes uitgevoerd in de andere
gemeenten van die politiezone. Alle overige gemeenten en/of politiezones konden mee opstappen (‘lokale
opstap’), mits eigen financiering. Tenslotte werden er aanvullende enquêtes gerealiseerd in andere
gemeenten met de bedoeling ook op federaal niveau over resultaten te kunnen beschikken.
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De dienst “Beleidsondersteuning” van de Directie van de nationale gegevensbank heeft de ingezamelde
data verwerkt en samengebracht op deze cd-rom. Volgende onderdelen zijn terug te vinden:
1. De resultaten van de federale enquête
Volgende modules worden behandeld:
§ buurtproblemen
§ onveiligheidsgevoelens
§ slachtofferschap
§ melding en aangifte
§ diepgaandere bevraging aangaande laatste delict
§ beoordeling van de contacten met politiediensten buiten het kader van
slachtofferschap
§ beoordeling van het politiefunctioneren in België en eigen gemeente of politiezone
2. Het vergelijkend rapport
Dit rapport omvat dezelfde gegevens van het federaal rapport met dat verschil dat er een
opsplitsing gemaakt wordt tussen:
§ de gewesten
§ provincies
§ gemeentetypen
§ politiezonescategorie
3. Het tabellenrapport op niveau van de arrondissementen
Dit rapport omvat dezelfde tabellen als in het vergelijkend rapport, maar dan onderverdeeld
naar gerechtelijk arrondissement.
4. De leeswijzer bij de tabellenrapporten
In de leeswijzer komen de steekproefopzet, algemene bemerkingen en kanttekeningen per
vragenlijst-module aan bod.
5. Handboek Veiligheidsmonitor
In dit handboek wordt ingegaan op het ontstaan, de organisatie, de doelstelling, de
implementatiemogelijkheden en de methodologie van de Veiligheidsmonitor.
6. De vragenlijst
De vragen zijn in grote mate dezelfde als voorgaande jaren, mits enkele kleine
aanpassingen.
7. Samenvatting van de grote tendensen
Deze samenvatting omvat de belangrijkste conclusies uit de analyse van de federale
enquête.
8. Analyse van de federale enquête (grote tendensen)
Het analyserapport heeft de belangrijkste significante verschillen weer uit het
tabellenrapport. De markantste resultaten zijn opgenomen in enkele grafieken.
9. Alfabetische lijst met gemeentetypen en politiezonecategorieën
Gezien de opsplitsing per gemeentetype en politiezonecategorie in het vergelijkend rapport,
worden hier een lijst weergegeven waarin alle Belgische gemeenten zijn opgenomen.
Alle rapporten en andere informatie zijn tevens opgenomen op de website www.fedpol.be onder de rubriek
‘publicaties’.
Wij wensen u veel leesgenot en hopen dat deze informatiedrager tegemoetkomt aan uw verwachtingen.
Aarzel niet om uw opmerkingen aan ons door te geven.
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