
    

 

Daling van de criminaliteit in Brussel in 2016 

De burgemeester van de stad Brussel en de korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD 
Elsene zijn zeer tevreden met de vastgestelde criminaliteitsdaling van 8 % op het grondgebied van 
de stad Brussel. De grootste daling betreft zakkenrollerij, met 300 meldingen minder in 2016 dan in 
2015.  

Goed nieuws voor de Brusselaars en de duizenden pendelaars en toeristen die zich dagelijks naar de 
hoofdstad begeven: de criminaliteit daalt. Het aantal geregistreerde misdrijven tussen december 
2015 en december 2016 daalde met 8%. Dit zijn de laagste cijfers sinds de oprichting van de 
politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene in 2002. Ten opzichte van 2014 betekent dit een vermindering 
van 23% criminele feiten. 

Autodiefstal (-17 %), zakkenrollerij (-13 %) en diefstal met geweld (-9 %) kennen de grootste daling.  

Diefstal uit auto neemt eveneens sterk af. In dezelfde periode werd een daling vastgesteld gaande 
van 3048 naar 2804, wat overeenstemt met 8 %.  Woninginbraak vermindert met 5%, vandalisme met 
6%  en slagen en verwondingen met 4% . Er werd ook continue aandacht geschonken aan de strijd 
tegen straatdeals.  

Deze bemoedigende cijfers zijn het resultaat van het buurtwerk, de politieaanwezigheid en de 
partnerschappen tussen de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en andere diensten. In 
samenwerking met de verschillende diensten van de stad werkt het politiekorps dagelijks aan 
preventie van zakkenrollerij en hinder.  

Yvan Mayeur «  Ik ben erg trots op de resultaten van onze zone. Het was nochtans een moeilijk jaar, 
maar ons korps is er in geslaagd de veiligheid van de Brusselaars en de bezoekers van onze stad te 
garanderen. Dankzij de dagelijkse inzet van onze agenten konden een groot aantal manifestaties 
plaatsgrijpen op ons grondgebied. Ik ben ook zeer verheugd dat ik op 1 januari onze nieuwe korpschef, 
Michel Goovaerts, mocht verwelkomen. Hij trad toe tot de politie in 1984 en kent bijgevolg het terrein 
als zijn broekzak. »    
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