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Schriftelijke vraag: criminaliteit waar vrouwen slachtoffer van werden in 2018 

Geacht raadslid 

Op 5 maart 2019 stelde u een schriftelijke vraag over het aantal criminaliteitsfeiten waarvan vrouwen 
in 2018 het slachtoffer werden. 

De concrete vragen waren de volgende: 

• Hoeveel verkrachtingen vonden er het afgelopen jaar (2018) plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

• Hoeveel gevallen van groepsverkrachting vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? 
Graag een overzicht per wijk. 

• Werd(en) voor elke aangegeven verkrachting de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel dossiers 
is/zijn de dader(s) onbekend? 

• Hoeveel handtasdiefstallen vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

• Werd(en) voor elke aangegeven diefstal de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel dossiers is/ 
zijn de dader(s) onbekend? 

• Hoeveel halskettingdiefstallen vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

• Werd(en) voor elke aangegeven halskettingdiefstal de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel 
dossiers is/zijn de dader(s) onbekend? 

• Hoeveel vrouwen werden het slachtoffer van ·slagen en verwondingen· al dan niet met de 
dood tot gevolg en/of moord het afgelopen jaar in Antwerpen? 

• Hoeveel vrouwen werden er het afgelopen jaar geregistreerd als slachtoffer van één of 
meerdere criminele feiten in Antwerpen? 
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Ik kan u als volgt antwoorden op basis van informatie van de Politiezone Antwerpen: 

Hoeveel verkrachtingen vonden er het afgelopen jaar (2018) plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

Alle cijfers die in de onderstaande antwoorden werden opgenomen, zijn van toepassing op de 
referentieperiode 01.01.2018 tot en met 30.11.2018. 

Bijgevoegd overzicht geeft per postcode het aantal verkrachtingen weer in de referentieperiode. 

Deze cijfers bevatten ook het aantal pogingen tot verkrachting. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers. 

Postcode Aantal misdrijven • 
verltrachtin 

2000 31 
2060 29 
2018 14 
2020 13 
2170 12 
2100 10 
2030 6 
2600 6 
2660 5 
2610 4 
2140 4 
2050 3 
2040 2 
2180 1 

Hoeveel gevallen van groepsverkrachting vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? 
Graag een overzicht per wijk. 

Binnen de referentieperiode werden 23 feiten vastgesteld van (pogingen tot) groepsverkrachting. Dit 
aantal wordt reeds vertegenwoordigd in het overzicht opgenomen in antwoord op uw eerste vraag. 
Ook hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers. 

Volgend overzicht geeft het aantal (pogingen tot) groepsverkrachting weer per postcode: 

Postcode Aantal misdrijven • 
groepsverkrachting 

2000 7 
2060 6 
2170 3 
2020 3 
2018 2 
2100 1 
2600 1 
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Werd(en) voor elke aangegeven verkrachting de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel dossiers 
is/zijn de dader(s) onbekend? 

Voor de 140 feiten die in de referentieperiode werden aangeven, werden tot nu toe in 16 dossiers 
verdachten geïdentificeerd. Voor 124 dossiers zijn nog geen verdachten bekend. 

Hoeveel handtasdiefstallen vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

Bijgevoegd overzicht geeft per postcode het aantal (pogingen tot) handtasdiefstallen weer dat in de 
referentieperiode geregistreerd werd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en 
vrouwelijke slachtoffers. 

Postcode Aantal misdrijven - 
handtasroof 

2060 18 
2000 15 
2018 14 
2020 10 
2100 6 
2660 6 
2610 5 
2050 5 
2600 3 
2170 3 
2030 3 
2180 1 
2140 1 

Werd(en) voor elke aangegeven diefstal de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel dossiers is/ zijn 
de dader(s) onbekend? 

In 14 van de hierboven vermelde dossiers werden er verdachten geïdentificeerd, voor 76 dossiers zijn 
nog geen verdachten bekend. 

Hoeveel halskettingdiefstallen vonden er het afgelopen jaar plaats in onze stad? Graag een 
overzicht per wijk. 

Halskettingdiefstal betreft een zogenaamd 'containerbegrip'. Dit type misdrijf wordt niet als dusdanig 
geregistreerd aangezien de strafrechtelijke kwalificatie "diefstal met geweld" is en de registratie 
bijgevolg op deze kwalificatie gebaseerd is. Het beschikbaar cijfermateriaal maakt geen onderscheid 
tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers. 

Voor dit overzicht werden alle feiten van diefstallen met geweld met verzwarende omstandigheden 
zonder wapen, alle diefstallen met geweld zonder verzwarende omstandigheden en alle grijpdiefstallen 
waarbij een halsketting gestolen werd, weerhouden . 
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Postcode Aantal misdrijven - 
halskettingdiefstal 

2060 17 
2018 6 
2000 3 
2660 2 
2170 2 
2020 1 
2610 1 
2600 1 
2100 1 

Werd(en) voor elke aangegeven halskettingdiefstal de dader(s) geïdentificeerd? In hoeveel 
dossiers is/zijn de dader(s) onbekend? 

Voor 6 feiten van de hierboven vermelde dossiers werden er verdachten geïdentificeerd, voor 28 feiten 
werden nog geen verdachten geregistreerd. 

Hoeveel vrouwen werden het slachtoffer van 'slagen en verwondingen' al dan niet met de dood 
tot gevolg en/of moord het afgelopen jaar in Antwerpen? 

Voor dit overzicht werden volgende clusters weerhouden: opzettelijke slagen en verwondingen, 
doodslag en (poging tot) moord. 

In volgende tabel werden de slachtoffers niet uniek gemaakt. Het is mogelijk dat eenzelfde slachtoffer 
in dit overzicht meerdere keren voorkomt als slachtoffer van meerdere feiten. 

I Feitomschrijving !Aantal vrouwelijke slachtoffers I 
Opzettelijke slagen en verwondingen 4.060 
Doodslag 59 
(Poging tot) moord 23 

Voor de feitomschrijving 'moord' wens ik te benadrukken dat voor dit cijfer ook alle pogingen tot 
moord werden weerhouden. Dit begrip wordt zeer ruim genomen aangezien ook personen die niet het 
doelwit waren van een dergelijk feit in dit cijfer vervat zitten. Bovendien is het mogelijk dat meerdere 
personen betrokken zijn bij eenzelfde feit. 

Voor de hierboven vermelde 23 dossiers waarin vrouwelijke slachtoffers betrokken waren, is er sprake 
van 22 pogingen tot moord en één moord . 
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Hoeveel vrouwen werden er het afgelopen jaar geregistreerd als slachtoffer van één of meerdere 
criminele feiten in Antwerpen? 

In volgende tabel werden de slachtoffers niet uniek gemaakt. Het is mogelijk dat eenzelfde slachtoffer 
in onderstaand overzicht meerdere keren voorkomt als slachtoffer van meerdere feiten. 

I Feitomschrijving !Aantal vrouwelijke slachtoffers 

Opzettelijke slagen en verwondingen 4.060 
Enkelvoudige of gewone diefstal 1.968 
Woninginbraken 1.632 
Vandalisme 1.502 
Fietsdiefsta I 1.310 
Bedreigingen 966 
Ga uwdiefsta I 706 
Diefstal uit voertuig 587 
Oplichting 315 
Diefstal met geweld 231 
Aanranding der eerbaarheid 203 
Verkrachting(*) 143 
Andere inbraken 126 
Handelszaken inbraken 121 
Mensenhandel 113 
Misbruik van vertrouwen 97 
Winkeldiefstal 93 
Autodiefstal 80 
Huisdiefsta I 73 
Diefstal met gebruik of vertoon van een wapen 70 
Handtasroof 70 
Aanmatiging 67 
Doodslag 59 
Valsheid in geschriften 53 
Exhibitionisme 49 
Dief sta I bromfiets 43 
Opzettelijke brandstichting 40 
Racisme/ discriminatie 38 
Bedriegerij 36 

(*) In antwoord op uw eerste vraag werd aangegeven dat er sprake was van 140 feiten. Binnen 
eenzelfde feit kan er echter sprake zijn van meerdere slachtoffers . 
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Feitomschrijving Aantal vrouwelijke slachtoffers 

Geluidshinder 33 
Valse munt 25 
Moord 23 
Verboden wapens 23 
Prostitutie 21 
Sluikstort 16 
Flessentrekkerij 12 
Heling 11 
Gebruiksdiefsta I 11 
Diefstal motorfiets 3 
Drugsaanmaak 2 
Drugsbezit 2 
Andere misdrijven tegen de openbare trouw 1 
Drughandel 1 
Druggebruik 1 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groeten 

Bart De Wever 
burgemeester 
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