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Politiezone Gent - Criminaliteitscijfers 2021 

De criminaliteitscijfers zijn in Gent het afgelopen jaar opnieuw gedaald, zij het minder sterk dan in 

coronajaar 2020. Vooral het aantal woninginbraken, geweldsfeiten, bedrog- en 

oplichtingsincidenten daalt. Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen stijgt, net als het aantal 

gevatte sluikstorters. 

 

1. Context van de cijfers 

Corona of niet, de interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid 

gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten, factoren zoals 

aangiftebereidheid, de keuze van prioritaire fenomenen door de politie en de wijze van registratie 

spelen daarin een belangrijke rol. De cijfers die hier gebruikt worden zijn alle feiten met Gent als 

pleegplaats, aangeleverd op basis van het federale rapportagesysteem en met als meetmoment 

eind januari 2022 voor de feiten die plaatsvonden in 2021. 

 

2. Minder impact van coronacrisis 

De geregistreerde criminaliteit in Gent is het afgelopen jaar gedaald in vergelijking met 2020, van 

35.427 naar 28.448 feiten. Dat is een daling van 20%. Als de 3.559 coronagerelateerde inbreuken 

niet worden meegerekend, is er een minder sterke daling van 26.964 naar 24.889 feiten of van 8%. 

In 2021 namen de corona-inbreuken 12% van de geregistreerde criminaliteit voor hun rekening. Dat 

is een pak minder dan de 25% in het coronajaar 2020 met meer lockdowns, verplichte sluitingen en 

strengere coronamaatregelen. 

 

3. Aantal woninginbraken neemt verder af 

Het aantal woninginbraken daalde van 1.213 in 2019 naar 843 feiten in 2020 en naar 776 in 2021. 

De dalende trend heeft alles te maken met de coronacrisis. De lockdowns, de maatregelen voor de 

horeca, het feit dat er geen of weinig evenementen plaatsvonden alsook het verplichte telewerk 

zorgden er ook in 2021 voor dat mensen veel vaker thuis waren. 

Opmerkelijk is dat de verhouding tussen het aantal pogingen en het aantal voltrokken feiten al drie 

jaar op rij dezelfde is. De voltrokken feiten zijn goed voor twee derde van de geregistreerde 

woninginbraken, bij één derde gaat het om pogingen. In 2021 voerde de Gentse politie zelf 800 

spooropnames uit. Op basis daarvan konden 26 matchen in het algemeen sporenbestand gevonden 

worden. Dankzij deze sporenanalyse konden 27 feiten opgelost worden en 23 daders gevat. 
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Het Bureau Politionele Misdrijfpreventie (BPM) verstrekte in 2021 in totaal 729 preventieadviezen 

aan bewoners van particuliere woningen (waarvan 347 tijdens hercosi’s of een hercontactname met 

het slachtoffer van een inbraak) en 41 aan eigenaars van andere gebouwen. Daarnaast voerden de 

collega’s van het BPM ook 1.904 speed-DPA’s uit. Dat staat voor 'diefstal-preventie-advies'. 

Preventieadviseurs controleren de sloten van huizen, geven advies aan wie thuis is of laten een 

briefje achter in de brievenbus. 

Na een daling in 2020 kende het aantal inbraken in bedrijven en overheidsinstellingen een stijging in 

2021. Het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken steeg van 147 in 2020 naar 183 in 2021. 

Voor openbare instellingen of overheidsinstellingen steeg dit cijfer van 73 in 2020 naar 106 in 2021. 

Daarmee blijven beide cijfers wel nog steeds onder die van 2019 (271 inbraken in bedrijven of 

handelszaken, 121 in openbare instellingen of overheidsinstellingen). Bij de openbare instellingen of 

overheidsinstanties zijn vooral woonzorgcentra en lagere scholen het doelwit. 

 

4. Meer fietsdiefstallen en andere voertuigdiefstallen 

In 2021 waren er opnieuw meer verplaatsingen dan in 2020 en dat uitte zich ook in meer 

geparkeerde auto’s, fietsen en bromfietsen. In 2021 werden dan ook weer meer fietsen, auto’s en 

bromfietsen gestolen. Vooral het aantal fietsdiefstallen kende een sterke stijging, al gebeurde dat na 

een eerdere daling. In 2020 waren er 1.948 feiten, 25% minder dan 2019. In 2021 registreerde de 

Gentse politie echter 2.418 fietsdiefstallen – goed voor een stijging van 470 feiten of 24% tegenover 

2020. 

De stijging komt er ondanks de inspanningen van de stadsdiensten en de Gentse politie, zowel op 

preventief als op repressief vlak. Het feit dat er vermoedelijk een klein aantal veelplegers 

verantwoordelijk is voor een groot aantal fietsdiefstallen is een mogelijke verklaring. In 2021 werd 

de online aangifte van fietsdiefstallen bovendien nog meer gestimuleerd. In 2020 gebeurde nog 

maar 56% van de aangiftes van fietsdiefstal online. In 2021 was dat al 71%. 

Zowel het aantal bromfietsdiefstallen als het aantal autodiefstallen stegen licht, maar beide cijfers 

blijven wel onder het aantal van 2019. Het aantal bromfietsdiefstallen steeg van 116 in 2020 naar 

134 in 2021, het aantal autodiefstallen van 76 in 2020 naar 80 in 2021. 

Het aantal autokraken zette de dalende trend uit 2020 verder: van 943 feiten in 2020 naar 788 in 

2021. Dat is een daling van 155 feiten of 16%. De meest voorkomende voorwerpen die uit auto’s 

werden gestolen, waren geld, bankkaarten, officiële documenten en computers of 

computeronderdelen. 

 

5. Meer grijpdiefstallen, minder zakkenrollerij 

Na een dalende trend in 2020 kenden bijna alle vormen van diefstal op straat of in het openbaar 

opnieuw een stijging in 2021. Het aantal grijpdiefstallen, diefstallen waarbij de buit snel wordt 

weggenomen en waarvan het slachtoffer zich bewust is, steeg van 95 feiten in 2020 naar 107 in 

2021. Het aantal diefstallen met geweld zonder wapen steeg van 289 in 2020 naar 353 in 2021, een 

stijging van 22%. Bij gewapende diefstallen was er een stijging van 43 feiten in 2020 naar 48 in 2021. 

Ondanks deze trend blijven de cijfers wel nog steeds onder die van 2019. Deze stijging kan deels 

verklaard worden door het feit dat het openbare leven in 2021 stilaan weer op gang kwam. 

Door de strenge coronamaatregelen voor horeca en evenementen in 2021 daalde het aantal 

gevallen van zakkenrollerij van 432 feiten in 2020 naar 336 in 2021, een daling van 96 feiten of 22%. 

Het aantal winkeldiefstallen bleef ongeveer gelijk met 1.070 feiten in 2020 en 1.076 feiten in 2021. 
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6. Bedrog en oplichting dalen 

Het aantal feiten van bedrog is in 2021 afgenomen. In 2020 registreerde de Gentse politie 2.115 

feiten, in 2021 waren dat er 1.630. Dat is een sterke daling van 485 feiten of 23%. De meeste 

bedrogfeiten vallen onder de noemer ‘oplichting’. De oplichtingsfeiten volgen dezelfde dalende 

trend: van 1.479 feiten in 2020 naar 1.037 in 2021 of een daling van 442 feiten of 30%. 

 

7. Strijd tegen cybercrime 

De criminaliteit met een ICT-element is in 2021 gedaald: van 2.478 feiten in 2020 naar 2.114 in 

2021, een daling van 364 feiten of 15%. Al moet die daling met een grote korrel zout genomen 

worden: de manier van registreren van dergelijke feiten is ondertussen gewijzigd en veel feiten 

geraken ook niet geregistreerd. Het aantal 2.0-misdrijven, zoals informaticacriminaliteit en 

oplichting via internet, blijft erg hoog. Vooral bedrog, oplichting en fraude zijn hier een essentieel 

onderdeel. 

Eind september 2021 startte de Gentse politie de 'cybercrime preventieadviezen'. Cybercrime-

preventieadviseurs (de zogenaamde CYPA’s van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie) geven 

Gentenaars face to face gepersonaliseerd advies over hoe ze zich beter online kunnen beveiligen. 

Van eind september tot eind december 2021 gaf de politie 81 dergelijke adviezen. In 2022 wordt het 

initiatief verder gepromoot om het aantal adviezen op te kunnen drijven. 

 

8. Minder zedenfeiten 

In 2020 registreerde de Gentse politie 506 zedenfeiten, in 2021 waren er dat 429, een daling van 77 

feiten of 15%. De dalende trend komt echter niet terug bij verkrachtingen. Het aantal 

verkrachtingen bleef met 128 feiten in 2021 in een status quo in vergelijking met 2020. Het aantal 

geregistreerde aanrandingen van de eerbaarheid daalde wel: van 161 feiten in 2020 naar 130 in 

2021. 

Omwille van de grote emotionele impact bij de slachtoffers blijft de Gentse politie hard inzetten op 

zedenfeiten. De uitrol van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld binnen het UZ Gent is daarbij een 

stap vooruit voor de hele provincie. 

 

9. Minder slagen en verwondingen 

Het aantal feiten van slagen en verwondingen daalde van 1.744 in 2020 naar 1.667 in 2021, een 

lichte daling van 77 feiten of 4%. Intrafamiliaal geweld kende een dalende trend, net zoals geweld 

op openbare plaatsen. Er waren in 2021 dan ook nog steeds strenge regels van kracht in de horeca-

en evenementensector. Het nacht- en uitgaansleven viel zo goed als stil. 

In 2021 daalde het aantal feiten van intrafamiliaal geweld licht, van 1.226 feiten naar 1.166. Die 

daling was vooral vast te stellen bij geweld binnen het koppel, van 929 feiten naar 851, een daling 

van 78 feiten of 8%. Bij gevallen van psychisch geweld binnen het koppel was de daling duidelijk, 

van 387 feiten in 2020 naar 326 in 2021. Fysiek en economisch geweld binnen het koppel kende ook 

een daling, seksueel geweld binnen het koppel nam dan weer toe. Geweld tegen (klein)kinderen 

bleef met 117 feiten in 2021 een status quo ten opzichte van 2020. Het aantal feiten met geweld 

tegen andere leden van de familie nam toe van 193 naar 205, een stijging van 12 feiten of 6%. 

In 2021 ontving de Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gentse politie 1.385 dossiers inzake 

(ex-) partnergeweld. 277 dossiers werden niet opgevolgd door de DMZ, bijvoorbeeld omdat de 
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feiten zich niet in Gent voordeden of omdat het om zwaardere feiten ging. Van de 1.108 dossiers die 

door de DMZ werden opgevolgd, waren er 381 verontrustende dossiers en 515 ernstige dossiers.  

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld worden in eerste instantie gecontacteerd door de DMZ. 

Nadien neemt de wijkpolitie opnieuw contact op om te peilen naar de evolutie van de situatie 

binnen het gezin. Tijdens dit gesprek wordt benadrukt dat de politie en de hulpverleningssector 

altijd beschikbaar zijn. De contacten gebeuren in alle discretie. In 2021 voerden buurtinspecteurs 

749 dergelijke contacten uit. 

In 2021 waren er 23 slachtoffers aangesloten op het mobiel stalkingalarm (MSA). De Gentse politie 

kreeg vorig jaar 8 effectieve alarmen binnen. Op dit moment zijn er 19 slachtoffers aangesloten op 

het MSA: 4 werden aangesloten in 2020, 9 in 2021 en dit jaar werden er al 6 aangesloten. 

Het geweld tegen beroepen van algemeen belang bleef met 94 feiten in 2021 een status quo. Het 

gaat hierbij vooral om medisch personeel en onderwijspersoneel. Het geweld tegen politiepersoneel 

kende in 2021 een daling van 34 naar 18 feiten. 

 

10. Minder drugsdelicten 

In 2021 registreerde de Gentse politie opnieuw minder drugsgerelateerde feiten: van 3.201 in 2020 

naar 3.081 in 2021. De daling komt terug in alle categorieën: bezit, handel, gebruik, in- en uitvoer en 

fabricatie. De globale dalende trend is echter minder sterk dan in 2020. 

 

11. Minder overlast 

GAS-registraties gebeuren niet alleen door de politie maar ook door gemeenschapswachten en 

controleurs van de Stad Gent. De cijfers hier zijn enkel de vaststellingen van niet-verkeersfeiten 

door de Gentse politie. Dat aantal GAS-registraties ging van 3.283 feiten in 2020 naar 3.017 in 2021, 

een daling van 266 feiten of 8%. Wat betreft het aantal registraties van wildplassen was er na een 

spectaculaire daling in coronajaar 2020 vorig jaar opnieuw een stijging: van 347 feiten in 2020 naar 

428 in 2021, of een stijging van 23%. 

Om een volledig beeld te geven van sluikstorten en nachtlawaai zijn hier zowel de pv’s als de GAS-

registraties meegeteld. Het aantal registraties voor sluikstorten steeg van 492 feiten in 2020 naar 

951 in 2021, een stijging van 459 feiten of 93%. Dat is bijna een verdubbeling. 

Het overlastteam kon in 2021 in totaal 517 sluikstorters identificeren. 305 daders werden 

geïdentificeerd na het doorzoeken van het sluikstort, samen met partner Ivago. 4 daders werden op 

heterdaad betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera. Daarnaast werden 208 

daders geïdentificeerd dankzij camera’s. De Argus-camera’s legden 201 personen herkenbaar vast 

op beeld. 62 daarvan, of 31%, werden effectief geïdentificeerd. De anonieme camera’s brachten 286 

personen herkenbaar in beeld. 146 daarvan, of 51%, konden ook effectief geïdentificeerd worden. 

Ook het Parket Oost-Vlaanderen gaf een duidelijk signaal. Tijdens de themazitting sluikstorten in 

oktober 2021 werden 13 zaken behandeld en waren er 13 vonnissen. Alle sluikstorters werden 

veroordeeld tot het betalen van een geldboete tussen 800 en 4.000 euro. Eén beklaagde werd 

veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur. 

Het aantal registraties van nachtlawaai kende een daling. In 2020 registreerde de Gentse politie 750 

feiten, in 2021 waren dat er 657. Dat is een daling van 93 feiten of 12%. 
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12. Verkeersveiligheid blijft prioriteit 

De Gentse politie en de Stad Gent blijven maximaal inzetten op verkeersveiligheid. Ook in 2021, 

toen de handhaving van de coronamaatregelen veel extra werk opeiste, leverde het politiekorps 

grote inspanningen op het vlak van verkeersacties en -controles. De politie richtte zich inzake 

snelheid op ‘ongevalsgevoelige’ locaties, de zones 30 in schoolomgevingen en de zogenaamde 

‘klachtlocaties’, en besteedde ook opnieuw veel aandacht aan het verhogen van de pakkans inzake 

alcohol en drugs in het verkeer. 

 

13. Hardrijders blijven in het vizier 

In 2021 werden 67.139 snelheidsovertredingen geregistreerd. Meer dan de helft daarvan werd 

vastgesteld door bemande camera’s (NK7), in totaal gaat het om 39.711 registraties. Vorig jaar 

werden er dan ook 710 flitscontroles met de NK7 uitgevoerd, dat is bijna twee flitsbeurten per dag. 

De onbemande camera’s stelden in 2021 dan weer 27.428 overtredingen vast. Daarvan werden 

8.145 snelheidsinbreuken of 30% geregistreerd door de mobiele ‘superflitspaal’, de Lidar. 

De onbemande vaste camera's registreerden in 2021 nog minder overtredingen inzake snelheid dan 

in 2020, van 0,23% naar 0,19%. De overtredingsgraad voor de Lidar en de bemande camera's nam in 

2021 echter opnieuw toe. Voor de bemande camera’s steeg de overtredingsgraad van 11,15% naar 

13,45%, voor de Lidar van 0,89% naar 1,76%. 

 

14. Geen goed rapport voor de weggebruiker 

Na een grote daling van het aantal feiten van rijden onder invloed van alcohol in coronajaar 2020 

steeg het aantal opnieuw in 2021: van 563 vaststellingen naar 617, een stijging van 54 feiten of 10%. 

Het aantal geregistreerde inbreuken tegen drugs in het verkeer daalde wel nog verder: van 445 

feiten naar 392, dat is een daling van 53 feiten of 12%. Het aantal parkeerovertredingen kende, na 

een daling in coronajaar 2020, opnieuw een stijging: van 20.035 feiten naar 21.837, een stijging van 

1.802 feiten of 9%. 

Het aantal inbreuken inzake boorddocumenten nam af, maar blijft niettemin hoog. In 2021 

registreerde de Gentse politie 1.416 bestuurders die niet in regel waren met het rijbewijs. 557 

bestuurders beschikten niet over de nodige verzekering. 583 bestuurders waren niet in regel met de 

inschrijving. Er waren maar liefst 1.762 inbreuken tegen de technische vereisten. 

Het aantal vaststellingen van het niet dragen van de gordel, of het niet vastklikken van het 

kinderzitje, daalde: van 1.870 inbreuken in 2020 naar 1.664 in 2021. Het aantal vaststellingen van 

gsm-en achter het stuur steeg echter van 2.061 feiten in 2020 naar 2.210 in 2021. 

 

15. Meer verkeersongevallen met gewonden 

In coronajaar 2020 noteerde de Gentse politie 916 verkeersongevallen met gewonden, in 2021 

waren dat er 1.154, een stijging van 238 feiten of 26%. Maar dat aantal blijft wel nog onder het 

niveau van 2019 van 1.221 verkeersongevallen met gewonden. 

In 2021 vielen 11 verkeersdoden. Onder de slachtoffers bevonden zich 4 fietsers, 1 voetganger, 3 

autobestuurders en 3 inzittenden. 81 verkeersslachtoffers werden zwaargewond. 39 daarvan waren 

fietsers: 25 reden met een gewone fiets, 12 met een elektrische fiets en 2 met een speed-pedelec. 

Daarnaast werden ook 11 voetgangers, 12 autobestuurders of –passagiers en 14 motor- of 

bromfietsers zwaargewond. 
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Ook onder de lichtgewonden vooral fietsers: 525 op een totaal van 1.222. Bijna één op de vijf reed 

met een elektrische fiets. Daarnaast werden 145 voetgangers, 254 autobestuurders of –

passagiers  en 198 motor- of bromfietsers lichtgewond. 

Ook wat betreft het tijdstip van de verkeersongevallen is er een duidelijke tendens. De meeste 

ongevallen gebeuren op weekdagen tussen 10 en 16 uur en op dinsdag en vrijdag tussen 16 en 20 

uur. Daarnaast valt ook op dat er bij 9% van de ongevallen met lichamelijk letsel één of meerdere 

betrokkenen onder invloed van alcohol was. Bij bijna 17% van de ongevallen met gewonden werd 

vluchtmisdrijf gepleegd. 

 


