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Veiligheidscijfers federale politie 2016
✓ Algemene daling van het aantal criminele feiten van 5,1%
✓ Daling van 14% van het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken
✓ Het aantal winkeldiefstallen daalt zeer lichtjes, maar er wordt wel steeds meer
voeding gestolen
✓ De online criminaliteit stijgt met maar liefst 11%

Algemene criminaliteit
Volgens de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie zien we globaal een dalende trend in
geregistreerde criminaliteit. Voor het jaar 2016 zien we maar liefst een daling van 5,1% ten opzichte
van 2015. Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk. Om te beginnen wordt het steeds moeilijker
om ongemerkt criminele feiten te plegen. Er werd de laatste jaren namelijk veel aandacht besteed aan
veiligheid (meer camerabewaking, inbraakpreventie, private bewaking, strengere bewaking op
publieke plaatsen als gevolg van terrorisme, …). Ten tweede wordt criminaliteit ook minder zichtbaar
door de opkomst van “online-criminaliteit”. Tot slot is er nog steeds sprake van een groot “dark
number”. De dalende trend kan dus ook beïnvloed worden door een lagere aangiftebereidheid.

Geregistreerde inbraak in bedrijven/handelszaken
In 2016 daalde het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken maar liefst 14% (in Vlaanderen zelfs
een daling van 19%). Er is voornamelijk een grote daling bij benzinestations (-26%), electro- (-28%),
kledingzaken (-21%), garagisten (-22%), cafés en restaurants (-17%), schroothandelaars (-56%). Een
stijging zien we daarentegen bij fietsenwinkels, landbouwondernemingen (+40%) en apotheken (+8%).
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Daling
56%

Eetgelegenheid

1.325

1.100

17%

De daling valt opnieuw te verklaren door techno-preventie, private bewaking, sensibilisering (“1 dag
niet”, UNIZO, …), meer politie op straat, …

Landbouwonderneming
Apotheek
Fietsenwinkel
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/

2016
110
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/

Stijging
40%
8%
/

Bij inbraken in bedrijven en handelszaken richten criminelen zich voornamelijk op geld,
computer(materiaal) en voeding. Ook hier zien we globaal een dalende trend.
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Geregistreerde winkeldiefstal
Het aantal winkeldiefstallen blijft eerder stabiel tov 2015 (slechts 55 gevallen minder). Winkeldieven
stelen voornamelijk voeding, kleding en parfum/schoonheidsproducten. Opvallend is wel dat we al
sinds 2011 een stijging zien wat betreft ‘voeding’.

UNIZO is tevreden met de positieve trend voor inbraak en winkeldiefstal. Toch moeten we enerzijds
blijven inzetten op preventie door bv. te investeren in veiligheid, opzetten van
buurinformatienetwerken, … en anderzijds de aangiftebereidheid stimuleren. In mei 2017 keurde de
‘super ministerraad’ het voorstel van UNIZO goed om te kunnen afrekenen met winkeldieven. De
winkelier kan onderling met de betrapte winkeldief een dading stellen zonder noodzakelijke
tussenkomst van de politie. Dit systeem biedt tal van voordelen: 1) politie en parket worden ontlast en
kunnen zich focussen op andere vormen van criminaliteit, 2) winkeliers worden effectief vergoed voor
de geleden schade waardoor de aangiftebereidheid zal stijgen, 3) bovendien heeft dit systeem een
ontradend effect op winkeldieven en kan de dalende trend (hopelijk) worden voortgezet.
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Online criminaliteit
De digitalisering zorgt er voor dat ook criminaliteit zich meer en meer online gaat begeven. Het aantal
gevallen van hacking, informaticabedrog, sabotage en valsheid in informatica stijgen met 11% in
vergelijking met 2015. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de toename van fraude met
betaalkaarten (13%) en informaticabedrog (13%)1.
Cybercriminelen richten hun pijlen niet langer enkel en alleen op de grote spelers. Integendeel, ook
KMO’s vallen meer en meer ten prooi. Nochtans, gaf maar liefst 40% van de bevraagde ondernemers
aan dat ze het risico op een cyberaanval te beperkt vinden om te investeren in beveiliging (Barometer
september 2016).
UNIZO roept daarom op om dit risico niet te onderschatten en zich goed te informeren. Er is reeds heel
wat informatie beschikbaar: 1) de UNIZO advies pocket ‘Veilig omgaan met ICT en het internet’. 2) Het
Centrum voor Cybersecurity in België (CCB) heeft een gids samengesteld met een aantal (basis- en
meer geavanceerde) cybersecuritymaatregelen. 3) Ook op Safeonweb.be vindt men heel wat
informatie over online beveiliging. 4) UNIZO biedt ook professioneel advies aan via Expert@Board. U
kan hierbij beroep doen op de KMO-Portefeuille (subsidies) waarbij de Vlaamse Overheid 30% tot 40%
van uw factuur betaalt. Tot slot adviseert UNIZO haar leden om frauduleuze praktijken steeds te
melden bij het Belgische meldpunt voor cyberincidenten (CERT.be) alsook om klacht in te dienen bij
de politie.

*****
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Informaticabedrog is met bedrieglijk opzet zichzelf of iemand anders onrechtmatig verrijken via
datamanipulatie. Het gaat in dit geval om de manipulatie van een toestel.
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