Vraag nr. 3-2178 van mevrouw Van dermeersch d.d. 4 februari 2005 (N.):
Webstek van de politie. — Criminaliteitsstatistieken. — Verwijdering van de
statistieken voor de politiezone en voor de gemeenten.
Tot voor enkele weken kon men op de webstek van de politie gedetailleerde
statistieken raadplegen betreffende de criminaliteit in de verschillende
administratieve niveaus, gaande van cijfers voor het hele land tot cijfers voor de
kleinste gemeenten. Sindsdien werden deze cijfers op een andere webstek
ondergebracht. Het merkwaardige hierbij is dat de kleinste eenheid die op deze
webstek terug te vinden is, het arrondissement is. Er zijn met andere woorden geen
gegevens meer te vinden per politiezone, noch per gemeente, wat vroeger wel het
geval was.
1. Waarom werden deze gegevens van het web gehaald, hoewel ze dus wel degelijk
beschikbaar zijn ?
2. Worden de criminaliteitsstatistieken per politiezone en per gemeente eerstdaags
terug op de webstek van de federale politie gezet ?
Antwoord: Als minister van Binnenlandse Zaken heb ik beslist mij te beperken tot de
verspreiding van de criminaliteitsstatistieken tot op het niveau van het
arrondissement. Deze bewuste keuze is ingegeven door het feit dat wat het lokale
niveau betreft deze statistieken als het ware eigendom zijn van de lokale
politieoverheden.
Zo is op beheersmatig vlak voorzien dat de korpschef verslag uitbrengt aan de
burgemeester of aan de politiecollege over de werking van zijn korps. Cijfers met
betrekking tot de criminaliteit moeten daar naar mijn gevoel deel van uitmaken.
Aangezien het daarenboven niet verstandig lijkt om criminaliteitscijfers, die slechts
een gedeeltelijk beeld van de reële criminaliteit weergeven, zonder enige bijkomende
uitleg en contextualisering te publiceren, komt het dan ook in eerste instantie aan die
lokale overheden toe om de statistieken die op een politiezone of op een gemeente
betrekking hebben te contextualiseren en nader toe te lichten. Om die reden werden
de cijfers met betrekking tot de zones en de gemeenten dan ook niet onmiddellijk op
federaal niveau gepubliceerd en heb ik alle gegevens met betrekking tot de zones
aan de korpschefs laten bezorgen.
Ik ben voorstander van publicatie van die lokale cijfers. Heel wat lokale
politieoverheden hebben inmiddels reeds de balans opgemaakt voor het voorbije jaar
en zich daarbij zelfs tot de media gericht om de bevolking in te lichten. In heel wat
zones worden de cijfers daarenboven opgenomen in een jaarverslag of worden ze
gepubliceerd op de site van de betrokken politiezone.

