Veiligheidsmonitor 2018

Samenvatting grote tendensen
Inleiding
De Veiligheidsmonitor 2018 is een grootschalige bevolkingsbevraging die plaats vond tussen
maart 2018 en mei 2018 op zowel lokaal (gemeenten, politiezones) als federaal niveau. De
vragenlijst omvat vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en
aangifte, preventie, contacten tussen burgers en hun lokale politie en het functioneren van de
politiediensten.
De Veiligheidsmonitor is een bijzonder waardevol instrument voor het veiligheidsbeleid. Een
veiligheidsbeleid dient namelijk niet enkel gestoeld te zijn op informatie vanuit de overheid zelf,
maar het is ook zeer belangrijk dat naar de publieke opinie over veiligheidsthema’s wordt gepeild.
Wanneer men deze informatie naast de gegevens legt die reeds binnen de systemen van de overheid
aanwezig zijn, dan kan het geïntegreerd beeld vervolgens gebruikt worden voor de
veiligheidsplannen op de diverse beleidsniveaus.
Er werden 465.168 brieven verstuurd naar de burgers; 168.206 antwoorden werden ontvangen,
wat neerkomt op een participatiegraad van 36,2%.
Meest voorkomende buurtproblemen
In de top 5 van situaties die als problematisch worden beschouwd in de buurt, hebben er 3
betrekking op het verkeer. De burgers zijn van mening dat ‘onaangepaste snelheid in het verkeer’
het grootste probleem is in hun buurt.
Onveiligheidsgevoelens
Uit de resultaten blijkt dat 75% zich over het algemeen zelden of nooit onveilig voelt in hun buurt.
Het onveiligheidsgevoel daalt sinds het jaar 2000.
Slachtofferschap en aangifte
De burgers geven aan van volgende 3 misdrijven het meest slachtoffer te zijn : diefstal of
beschadiging aan de auto (18%), fietsdiefstal (10%), oplichting via internet (8%) of inbraak in een
computer of smartphone (8%).
Woninginbraken (86%) en autodiefstallen (81%) worden het meest aangegeven bij de politie. De
laagste aangiften, en dus met het hoogste percentage dark number, zijn de zedenfeiten (17%) en
inbraak in een computer of smartphone (14%).

Beoordeling van het functioneren van de politiediensten
Over het algemeen geven de burgers een goede beoordeling van de werking van de politiediensten.
64% van de respondenten is (zeer) tevreden over het werk van de politie. Ze zijn het meest tevreden
over de houding en het gedrag van de politieagenten (68% tevredenheid). Ze zijn echter minder
tevreden over de aanwezigheid van de politie op straat (42%) en de gegeven informatie over de
activiteiten van de politie (36%).
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