
1 
 

 

Geacht raadslid 

Wij kregen van de politie de cijfers voor de periode vrijdag 15/07/2022 18uur tot en met 
maandag 25/07/2022 7uur, onderverdeeld in volgende categorieën: 
 
1/ strafrechtelijke inbreuken   
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Voor een aantal categorieën van misdrijven wordt een selectie misdrijven gespecifieerd:   

  
 
 
 
 

2/ vastgestelde GAS-inbreuken   
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3/ verkeer gerelateerde inbreuken.  
Voor de verkeer gerelateerde inbreuken kregen we volgende cijfers; er werden 4863 
bestuurders gecontroleerd in het kader van alcohol en drugs in het verkeer. Daarvan hadden 
er 105 te veel gedronken. Nog eens 9 bestuurders testten positief op de speekseltest die 
drugs in het verkeer opspoort. Er werden 243 GAS-4 inbreuken in het verkeer vastgesteld en 
in totaal 82 voertuigen getakeld. Voor inbreuken op de wegcode, het rijbewijs, verzekering, 
technische eisen en inschrijving werd in totaal 137 processen-verbaal opgesteld. Ten aanzien 
van taxibestuurders werden er ook controles gevoerd. Er werden voor 47 inbreuken pv’s 
opgemaakt.   
 
 
Tijdens de Gentse Feesten wordt dagelijks een persconferentie gehouden. De woordvoerder 
van de politie is hierop aanwezig en beantwoordt heel transparant de vragen van de 
journalisten. Ook vragen over gerechtelijke feiten worden, rekening houdend met het 
geheim van het onderzoek, beantwoord.   
Specifiek betreffende diefstallen waarbij de verzwarende omstandigheid “met geweld” 
wordt weerhouden werden er 2 feiten geregistreerd in 2019 in de Gentse Feesten-zone. 
Tijdens deze Gentse Feesteneditie waren dat er 3. Voor de zedenfeiten werden er in 2019 in 
totaal 4 verkrachtingen geregistreerd en 6 aanrandingen. Voor 2022 waren dat er 
respectievelijk 3 en 21.   
 
Dit jaar werd door Stad Gent en in samenwerking met de pleinorganisatoren en sfeerbeheer 
een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag ingericht op de Vlasmarkt. Aan de 
hand van grote banners werden de bezoekers van de Gentse feesten attent gemaakt op het 
fenomeen en werden slachtoffers opgeroepen om aangifte te doen. In het meldpunt konden 
slachtoffers even op adem komen, hun verhaal doen en doorverwezen worden naar hulp -en 
politiediensten.   
 
Deze drempelverlagende maatregel verklaart, zeker deels, de stijging in de aangiftes van 
aanrandingen. Grote conclusies trekken uit deze cijfers is niet opportuun gezien enkel de 
cijfers van aangegeven feiten kunnen meegegeven worden door de politie. Hebben er zich 
daadwerkelijk meer feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorgedaan in 
vergelijking met vorige editie? Hoe groot is het dark number in vergelijking met 2019? Heeft 
de aanwezigheid van een meldpunt ervoor gezorgd dat er meer slachtoffers de stap naar de 
politie hebben gezet? We kunnen geen onderbouwd antwoord formuleren op deze vragen.   
 
Wat deze cijfers wél aantonen is dat er zich feiten voordoen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en ieder feit is er één te veel of dat nu op de Gentse Feesten is 
of niet. Daarom blijven we er als stad naar streven om seksueel grensoverschrijdend gedrag 
uit de taboesfeer te halen en blijven we inzetten op een maatschappelijke 
mentaliteitswijziging door te sensibiliseren, te informeren en te ageren.   
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