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Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten 
 
Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers verstrekt. Deze cijfers  
hebben echter maar betrekking op enkele criminaliteitsfenomenen. Overigens wordt over sommige 
criminaliteitsfenomenen, zoals handtasroven en gewapende overvallen, sinds kort niet meer 
afzonderlijk gerapporteerd. Deze twee fenomenen worden nu samen met de ‘diefstallen met 
geweld’ opgenomen in de categorie ‘agressieve diefstallen’, wat vergelijking soms moeilijk maakt. 
Een totaalbeeld betreffende de criminaliteit in onze stad wordt echter niet verstrekt.  

Volledige criminaliteitscijfers per district 
 
Het Vlaams Belang vroeg daarom bij de burgemeester cijfers op betreffende de geregistreerde 
criminaliteit per Antwerps district en per criminaliteitsfenomeen. De cijfers hebben betrekking op 
alle misdrijven, dus niet enkel op de zogenaamde “korpsprioriteiten”, die het college regelmatig 
vrijgeeft. De voorliggende cijfers geven dus een totaalbeeld van de criminaliteit in onze stad.  
 
De vrijgegeven cijfers hebben betrekking op de eerste tien maanden van 2012 en de eerste tien 
maanden van 2013. Het Vlaams Belang maakte een uitgebreide analyse van de ter beschikking 
gestelde cijfers.  

Totale misdaad daalt met 4% 
 
Uit de verkregen cijfers blijkt dat de criminaliteit tussen 2012 en 2013 stadsbreed een beperkte 
daling kende. De Antwerpse criminaliteit daalde tussen 2012 en 2013 met 4%. In absolute cijfers gaat 
het om een daling met 1903 feiten: van 47.935 criminele feiten (in de eerste tien maanden van 2012) 
tot 46.032 criminele feiten (in de eerste tien maanden van 2013). Per dag gaat het om een daling van 
157 feiten tot 151 feiten. Elke uur werden in 2013 6,3 criminele feiten geregistreerd tegenover 6,5 in 
2012Het betreft dus wel een zeer relatieve daling. In de praktijk is sprake van een quasi stabilisatie 
van de criminaliteit op het hoogste niveau ooit.  
 

 2012 2013 daling 
stijging 

daling/stijging % 

TOTAAL 47935 46032 -1903 -3,97% 

Vlaams gemiddelde: - 6,8% 
 
De cijfers stemmen overeen met de cijfers die de federale politie vorige maand bekend maakte. De 
cijfers van de federale politie toonden een daling aan van 4,2%. De Antwerpse criminaliteit in zijn 
totaliteit gaat dus zeer licht achteruit. De Antwerpse daling was overigens minder groot dan het 
Vlaamse gemiddelde. De daling in gans Vlaanderen bedroeg volgens deze cijfers in 2013 6,8%. In 
Brussel bedroeg de daling 9,4%. 
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Districten: grootste daling in Hoboken (-16%), Deurne +14% 
 
In sommige districten blijkt de daling substantieel: in Hoboken daalde de criminaliteit het meest, nl. 
met 16%. Andere belangrijke dalers zijn Merksem en het Polderdistrict met dalingen van resp. 10% 
en 11%. Beperktere dalingen waren er in Ekeren (-6%), Wilrijk (-6%), district Antwerpen (-5%), 
Berchem (-4%) en Borgerhout (-1%). Het district Deurne scoort het slechtst. Daar steeg de 
criminaliteit in 2013 met 14%.  
 

 2012 2013 daling 
stijging 

daling/stijging % 

Antwerpen 30650 29049 -1601 -5% 

Berchem 2442 2339 -103 -4% 

Be-Za-Li 349 312 -37 -11% 

Borgerhout 2858 2829 -29 -1% 

Deurne 4239 4849 610 +14% 

Ekeren 784 740 -44 -6% 

Hoboken 2157 1813 -344 -16% 

Merksem 2435 2196 -239 -10% 

Wilrijk 2021 1905 -116 -6% 

TOTAAL 47935 46032 -1903 -4% 

Evolutie criminaliteitscijfers eerste 10 maanden 2012 - eerste 10 maanden 2013 

63% van de misdrijven vindt plaats in het centrumdistrict 
 
Van alle misdrijven die in 2013 in onze stad plaatsvinden, wordt maar liefst 63% gepleegd in het 
centrumdistrict Antwerpen. Op de tweede plaats staat Deurne waar 10,5% van de stedelijke 
criminaliteit plaatsvindt. Vervolgens volgen Borgerhout (6%), Berchem (5,1%), Merksem (4,8%), 
Wilrijk (4,1%) en Hoboken (3,9%). In Ekeren en het Polderdistrict worden relatief gezien het minste 
misdrijven gepleegd, namelijk 1,6% en 0,7% van het totale aantal.  
 

 Aantal misdrijven aandeel district 

Antwerpen 29049 63% 

Berchem 2339 5,1% 

Be-Za-Li 312 0,7% 

Borgerhout 2829 6% 

Deurne 4849 10,5% 

Ekeren 740 1,6% 

Hoboken 1813 3,9% 

Merksem 2196 4,8% 

Wilrijk 1905 4,1% 

TOTAAL 46032 100 

eerste tien maanden 2013 
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Onveiligheid grootste in centrumdistrict, Ekeren en Polderdistrict 
veiligst 
 
Het Vlaams Belang berekende ook de relatieve onveiligheid per district; het aantal misdrijven per 
1000 inwoners. Ook in verhouding tot de districtsbevolking  blijkt het district Antwerpen het 
onveiligst. Per 1000 inwoners werden er in 2013 in het district Antwerpen 150 misdrijven gepleegd.  
 

 Aantal 
misdrijven 

bevolking op 
1/1/2013 

misdrijven per 1000 
inwoners 

Antwerpen 29049 193844 150 

Berchem 2339 42557 55 

Be-Za-Li 312 9872 32 

Borgerhout 2829 45948 62 

Deurne 4849 76231 64 

Ekeren 740 22727 33 

Hoboken 1813 37464 48 

Merksem 2196 42805 51 

Wilrijk 1905 40173 47 

TOTAAL 46032 511621 
 

90 

eerste tien maanden 2013 
 
Deurne (64 misdrijven per 1000 inwoners) is nu een opvallende tweede voor Borgerhout (62). In de 
middenmoot bevinden zich Berchem (55), Merksem (51), Hoboken (48) en Wilrijk (47). In Ekeren (33 
misdrijven per 1000 inwoners) en het Polderdistrict (32 misdrijven per 1000 inwoners) worden 
gevoelig minder mensen door criminaliteit getroffen dan in de andere districten.  

Meer verkrachtingen, meer diefstallen uit voertuigen, meer 
winkeldiefstallen, meer fiets- en bromfietsdiefstallen, maar minder 
handtasroven, woninginbraken en agressieve diefstallen  
 
Het feit dat de Antwerpse geregistreerde misdaad beperkt daalde, betekent allerminst dat alle 
criminaliteitsfenomenen verhoudingsgewijs eveneens een kleine daling kenden.  Sommige 
criminaliteitsfenomenen daalden fors, anderen beperkt en nog anderen stegen.   
 
Criminaliteitsfenomenen die aanzienlijk daalden waren: handtasroven (-19,5%), diefstal met vertoon 
van een wapen (-18%), woninginbraken (-17,5%), diefstal met geweld (-15%). Autodiefstallen kenden 
een beperkte daling van 2%. Stijgers waren onder meer bromfietsdiefstallen (+ 14%), 
winkeldiefstallen (+10%) de diefstallen uit voertuigen (+7%), fietsdiefstallen (+7%) en verkrachtingen 
(+6%).  
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woninginbraken 2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 1809 1590 -219 -12% 

Berchem 280 243 -37 -13% 

Be-Za-Li 48 31 -17 -35% 

Borgerhout 373 245 -128 -34% 

Deurne 482 470 -12 -2% 

Ekeren 162 134 -28 -17% 

Hoboken 352 200 -152 -43% 

Merksem 269 215 -54 -20% 

Wilrijk 316 240 -76 -24% 

TOTAAL 4091 3368 -723 -17,5% 

 
Het aantal woninginbraken daalt in alle districten. Opmerkelijke verschillen evenwel tussen bv. 
Hoboken (-43%) en Deurne (-2%). Deze daling mag echter niet doen vergeten dat het aantal 
woninginbraken in onze stad nog steeds enorm is: dagelijks vonden in Antwerpen in 2013 meer dan 
11 woninginbraken plaats. De inbraken in handelszaken en andere gebouwen worden hier buiten 
beschouwing gelaten.  
 

Diefstal met 
geweld 

2012 2013 Verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 797 755 -42 -5% 

Berchem 48 34 -14 -29% 

Be-Za-Li 1 4 3 +300% 

Borgerhout 84 46 -38 -45% 

Deurne 118 65 -53 -45% 

Ekeren 9 3 -6 -67% 

Hoboken 30 25 -5 -17% 

Merksem 41 28 -13 -32% 

Wilrijk 26 20 -6 -23% 

TOTAAL 1154 980 -174 -15% 

 
Met uitzondering van het Polderdistrict daalt het aantal diefstallen met geweld in elk district. De 
daling is het kleinst in het centrumdistrict.   
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Diefstallen met 
wapen 

2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 182 149 -33 -18% 

Berchem 21 13 -8 -38% 

Be-Za-Li 0 1 1  

Borgerhout 23 14 -9 -39% 

Deurne 33 30 -3 -9% 

Ekeren 4 3 -1 -25% 

Hoboken 23 7 -16 -70% 

Merksem 14 22 8 +57% 

Wilrijk 5 10 5 +100% 

TOTAAL 305 249 -56 -18,4% 

 
Grote verschillen met betrekking tot het aantal diefstallen met een wapen. Forse dalingen in 
Borgerhout en vooral Hoboken. Stijgingen in Merksem en Wilrijk.  
 

handtasroven 2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 156 123 -33 -21% 

Berchem 12 18 6 +50% 

Be-Za-Li 0 1 1  

Borgerhout 16 18 2 +12,5% 

Deurne 43 36 -7 -16% 

Ekeren 4 0 -4 -100% 

Hoboken 15 15 0 +0% 

Merksem 19 9 -10 -52% 

Wilrijk 22 11 -11 -50% 

TOTAAL 287 231 -56 -19,5% 

 
Grote dalingen van het aantal handtasroven in Ekeren, Merksem en Wilrijk. Stijgingen in Borgerhout 
en vooral Berchem.  
 

autodiefstal 2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 288 299 11 +4% 

Berchem 51 43 -8 -16% 

Be-Za-Li 12 5 -7 -58% 

Borgerhout 47 59 12 +26% 

Deurne 74 68 -6 -8% 

Ekeren 3 5 2 +67% 

Hoboken 40 27 -13 -32% 

Merksem 40 41 1 -2% 

Wilrijk 42 36 -6 -14% 

TOTAAL 597 583 -14 -2,3% 
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Vooral in het Polderdistrict en in Hoboken daalde het aantal autodiefstallen fors. In Ekeren en 
Borgerhout grote stijgingen.   
 

diefstallen uit 
voertuigen 

2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 3092 3306 214 +7% 
Berchem 315 327 12 +4% 

Be-Za-Li 15 11 -4 -27% 

Borgerhout 217 313 96 +44% 

Deurne 279 298 19 +6,8% 

Ekeren 47 30 -17 -36% 

Hoboken 160 148 -12 -7% 

Merksem 166 190 24 +14% 

Wilrijk 196 172 -24 -12% 

TOTAAL 4487 4795 308 +6,9% 

 
Een aanzienlijke stijging van het aantal diefstallen uit wagens vooral in Borgerhout. Grote dalingen in 
Ekeren en het Polderdistrict.  
 

verkrachtingen 2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 59 62 3 +5% 

Berchem 2 5 3 +150% 

Be-Za-Li 4 1 -3 -75% 

Borgerhout 7 8 1 +14% 

Deurne 14 11 -3 -21% 

Ekeren 0 1 1  

Hoboken 4 8 4 +100% 

Merksem 6 4 -2 -33% 

Wilrijk 2 4 2 +100% 

TOTAAL 98 104 6 +6,1% 

 

fietsdiefstallen 2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 1937 1989 52 +2,7% 

Berchem 210 232 22 +10% 

Be-Za-Li 10 14 4 +40% 

Borgerhout 121 272 151 +125% 

Deurne 178 207 29 +16% 

Ekeren 81 70 -11 -14% 

Hoboken 74 63 -11 -15% 

Merksem 208 156 -52 -25% 

Wilrijk 112 135 23 +21% 

TOTAAL 2931 3138 207 +7% 
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Vooral Borgerhout werd in 2013 duidelijk geconfronteerd met een plaag van fietsdiefstallen. Een 
flinke stijging ook in Berendrecht. Een aanzienlijke daling in Merksem.  
 

Bromfietsdief-
stallen 

2012 2013 verschil stijging / daling % 

     

Antwerpen 64 91 27 +42% 

Berchem 24 9 -15 -62% 

Be-Za-Li 1 3 2 +200% 

Borgerhout 13 21 8 +61% 

Deurne 36 31 -5 -14% 

Ekeren 4 7 3 +75% 

Hoboken 14 13 -1 -7% 

Merksem 13 19 6 +46% 

Wilrijk 21 22 1 +5% 

TOTAAL 190 216 26 +13,7% 

Sommige vormen van zware misdaad in de tweede jaarhelft opnieuw 
in stijgende lijn?  
 
In de eerste jaarhelft werden met betrekking tot sommige criminaliteitsfenomenen zeer grote 
dalingen vastgesteld tegenover 2012. Het tweemaandelijkse criminaliteitsrapport van de 
burgemeester vermeldde voor de eerste vier maanden een daling van het aantal handtasroven met 
maar liefst 37%. Voor wat betreft het aantal gewapende diefstallen vermeldden de 
criminaliteitsrapporten een daling met 34% voor de eerste twee maanden van 2012 en 26% voor de 
eerste vier maanden. Daarna werd over deze fenomenen niet meer apart gerapporteerd.  
 

 Woning- 
inbraken 

diefstallen met 
geweld 

handtas- 
roven 

diefstallen met 
wapen 

diefstallen uit 
auto 

twee maanden -17% -6% -7% -34% 32% 

vier maanden -13% -8% -37% -26% 17% 

acht maanden -14% geen cijfers geen 
cijfers 

geen cijfers geen cijfers 

tien maanden -17% -15% -19,50% -18% 7% 

tweemaandelijkse cijfers van stadsbestuur vergeleken met huidige cijfers   
 
Uit de huidige cijfers blijkt nu dat voor de eerste tien maanden van 2013 het aantal handtasroven  
met 19,5% is gedaald in vergelijking met 2012 en het aantal gewapende diefstallen met 18%. 
Alhoewel de daling tegenover 2012 nog steeds substantieel is, blijkt het verschil met 2012 toch 
aanzienlijk minder groot te zijn geworden. Bepaalde fenomenen blijken inderdaad opnieuw de kop 
op te steken. We kunnen hierbij verwijzen naar de plaag van handtasdiefstallen in Deurne van de 
voorbije maand.  
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Grote verschillen per district 
 
De cijfers die de burgemeester ter beschikking stelde geven per district de belangrijkste stijgingen en 
dalingen weer.  
 
In het district Antwerpen vond er tussen 2012 en 2013 een belangrijke daling plaats van het aantal 
gewapende diefstallen met 38%. In hetzelfde district werd dan weer een belangrijke toename van de 
drughandel opgetekend.  
 
In Borgerhout was er dan weer een forse afname van de drughandel, net zoals van de diefstallen met 
geweld (-45%), de gewapende diefstallen (-39%) en de woninginbraken (-34%). In Borgerhout werd 
er wel een forse toename geregistreerd van de fietsdiefstallen (+125%) en de diefstallen uit 
voertuigen (+44%).  
 
In Deurne vonden opvallend meer winkeldiefstallen plaats (+29%), maar minder diefstallen met 
geweld (-45%).  
 
In Ekeren waren er meer winkeldiefstallen (+77%) , inbraken in handelszaken (+36%) en andere 
inbraken (+62%). In Ekeren werd dan weer wel een aanzienlijke daling vastgesteld van het aantal 
inbraken uit voertuigen.  
 
In Hoboken waren er veel minder woninginbraken (-43%); inbraken in handelszaken (-49%) en 
gewapende diefstallen (-70%). Wel waren er meer bedreigingen (+34%).  

Conclusie 
 
Triomfalisme met betrekking tot de geregistreerde criminaliteitscijfers is zeker niet op zijn plaats. De 
daling van de criminaliteit wordt in de pers soms spectaculairder voorgesteld dan die in de realiteit is.  
 
Sommige ernstige criminaliteitsfenomenen dalen inderdaad. Andere misdrijftypes zijn dan weer in 
stijgende lijn, zoals de autoinbraken, de verkrachtingen, de fiets- en bromfietsdiefstallen,…  
 
Opvallend is ook dat bepaalde criminaliteitsfenomenen zich blijkbaar snel verspreiden van het ene 
naar het andere district. Terwijl het aantal gewapende diefstallen bijvoorbeeld zeer sterk daalde in 
Hoboken, werd er in Merksem terzake een grote stijging opgetekend.  
 
Opvallend zijn de slechte criminaliteitscijfers voor Deurne. Het aantal misdrijven per inwoner lag in 
Deurne in 2013 opvallend hoger dan in de meeste andere districten (met uitzondering van het 
centrumdistrict dat omwille van zijn kernfuncties veel misdaad aantrekt).  
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Bijlage 
Criminaliteit:  top 10 districten 2013 en 2012 
 
 

2013  

1. Antwerpen 150 

2. Deurne 64 

3. Borgerhout  62 

4. Berchem 55 

5. Merksem 51 

6. Hoboken 48 

7. Wilrijk 47 

8. Ekeren 33 

9. Be-Za-LI 32 

Aantal misdrijven per 1000 inwoners eerste 10 maanden 2013 
 

2012  

1. Antwerpen 158 

2. Borgerhout 62 

3. Hoboken 58 

4. Berchem 57 

5. Merksem 57 

6. Deurne 56 

7. Wilrijk 50 

8. Be-Za-Li 35 

9. Ekeren 34 

Aantal misdrijven per 1000 inwoners eerste 10 maanden 2012 
 
 


