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Hoe zit het met de criminaliteit en de verkeersveiligheid in Limburg en de Limburgse gemeenten? En

hoe scoort Limburg, vergeleken met de andere provincies en Vlaanderen?

Op basis van de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie en de cijfers over verkeersongeval-

len van StatBel construeerden we een synthesemaat voor criminaliteit met zes indicatoren en een

synthesemaat voor verkeersveiligheid met zeven indicatoren. Deze cijfers over veiligheid zijn vanaf

nu ook online raadpleegbaar in Limburg in cijfers.

NAAR EEN SYNTHESEMAAT VOOR CRIMINALITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

Aparte indicatoren bel ichten elk op zich slechts een facet van criminal iteit ofverkeersveil igheid. Om een

overkoepelend beeld te schetsen, construeerden we twee synthesematen: één voor criminal iteit op basis

van zes indicatoren en één voor verkeersveil igheid op basis van zeven indicatoren.

Omdat de waarden van de verschil lende indicatoren onderl ing niet te vergel i jken zijn en omdat het niet te

objectiveren is in welke mate een bepaald gebied afwijkt van een vergel i jkingsgebied, zetten we de oor-

spronkel i jke waarde van elke indicator om naar een standaardscore ofz-score. Een standaardscore geeft

weer hoeveel standaardafwijkingen de waarde van een indicator in een bepaald gebied (bv. een gemeen-

te) afwijkt van een vergel i jkingsgebied (bv. de provincie Limburg).

Zo krijgt elk gebied voor elke indicator een standaardscore. Voor al le weerhouden indicatoren geldt dit:

des te hoger die score, des te negatiever de situatie op het vlak van criminal iteit ofverkeersveil igheid.

Op basis van de standaardscore krijgt elk gebied voor elke indicator een inkleuring in een profieltaart voor

criminal iteit ofverkeersveil igheid, vergeleken met het vergel i jkingsgebied: van heel positief(++: donker-

blauw) over positief(+: l ichtblauw), gemiddeld (+/-: grijs) en negatief(-: l ichtoranje) tot heel negatief

(--: donkeroranje). Voor elk gebied wordt er ook een gemiddelde standaardscore berekend als synthese-

maat, zowel voor criminal iteit als voor verkeersveil igheid, op dezelfde wijze ingekleurd in het midden van

de profieltaart.

Bij het gebruik van cijfers over criminal iteit en verkeersveil igheid is voorzichtigheid geboden. De onder-

l inge vergel i jking van gemeenten is een del icate oefening. Gemeenten kunnen sterk van elkaar verschil len

op tal van gebieden die een impact hebben op criminal iteit en verkeersveil igheid: toerisme, pendelaars,

grensgebied, studentenstad, verkeersaders, ... Ook het werken met verhoudingscijfers kan deze verschil-



len niet simpelweg uitvlakken. Precies daarom schetsen we in dit cijferdossier met behulp van twee syn-

thesematen op basis van meerdere deel indicatoren een genuanceerder beeld. Toch bl i jft het aangewezen

om bij de interpretatie rekening te houden met andere criteria ofkarakteristieken specifiek voor het

grondgebied.

DE ZES INDICATOREN VOOR CRIMINALITEIT

We selecteerden zes indicatoren voor criminal iteit: één algemene indicator over het totaal aantal geregi-

streerde misdrijven en vijf indicatoren voor evenveel types van misdrijven.

Indicator 01 : totaal geregistreerde misdrijven

Als hoofdindicator kijken we naar het totaal aantal geregistreerde misdrijven per 1 .000 inwoners. In de

loop van 201 6 zijn er in Limburg 55,9 geregistreerde misdrijven per 1 .000 inwoners, in Vlaanderen gaat

het om 65,6 (figuur 01 ). Limburg scoort op deze indicator lager (lees: positiever) dan heel Vlaanderen

(figuur 02). De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen scoren hoger (lees: negatiever) dan Vlaanderen.

Indicatoren 02, 03, 04, 05 en 06: types van misdrijven

We kijken vervolgens naar vijftypes van misdrijven: diefstal en afpersing, beschadigen van eigendom,

drugsgerelateerde misdrijven, misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit en bedrog, telkens het aantal

per 1 .000 inwoners.

Indicator 02: diefstal en afpersing

Per 1 .000 inwoners tel len we in de loop van 201 6 in Limburg 1 8,8 misdrijven die te maken hebben met

diefstal en afpersing, in Vlaanderen 23,8 misdrijven (figuur 01 ). Voor deze indicator scoort Limburg, net

als West-Vlaanderen, positiever dan Vlaanderen (figuur 02). Antwerpen is de enige provincie die negatie-

ver scoort dan Vlaanderen.

Indicator 03: beschadigen van eigendom

In de loop van 201 6 zijn er in Limburg 6,0 geval len per 1 .000 inwoners waarbij er sprake is van beschadi-

gen van eigendom, in Vlaanderen 6,5 geval len (figuur 01 ). Opnieuw scoort Limburg positiever dan Vlaan-

deren (figuur 02), terwijl West- en Oost-Vlaanderen negatiever scoren.

Indicator 04: drugsgerelateerde misdrijven

Het aantal drugsgerelateerde misdrijven per 1 .000 inwoners is in de loop van 201 6 nergens hoger dan in

Limburg (6,1 ) , vergeleken met 4,8 voor heel Vlaanderen (figuur 01 ). Daarmee scoort Limburg veel hoger

(lees: veel negatiever) dan Vlaanderen, de andere provincies scoren gemiddeld ofpositiever.



FIGUUR 01

Criminaliteit & verkeersveiligheid samengevat in 1 3 indicatoren: Limburg vergeleken met Vlaanderen

(loop 201 6)
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02: diefstal en afpersing
[per 1 .000 inwoners]

03: beschadigen van eigendom
[per 1 .000 inwoners]

01 : totaal geregistreerde misdrijven
[per 1 .000 inwoners]

04: drugsgerelateerde misdrijven
[per 1 .000 inwoners]

05: misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit
[per 1 .000 inwoners]

06: bedrog
[per 1 .000 inwoners]

VERKEERSVEILIGHEID
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Indicator 05: misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

In de loop van 201 6 telt Limburg 4,8 misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit per 1 .000 inwoners,

Vlaanderen 5,8 (figuur 01 ). Dit is een lagere (lees: positievere) score dan Vlaanderen (figuur 02). Oost-

Vlaanderen en Antwerpen scoren negatiever dan Vlaanderen op deze indicator.

Indicator 06: bedrog

Bedrog komt in Limburg (2,5 misdrijven per 1 .000 inwoners in de loop van 201 6) veel minder voor dan in

Vlaanderen (3,5) (figuur 01 ). Limburg scoort op dit vlak veel positiever dan Vlaanderen, terwijl Oost-

Vlaanderen en Antwerpen negatiever scoren dan Vlaanderen (figuur 02).

DE ZEVEN INDICATOREN VOOR VERKEERSVEILIGHEID

We selecteerden zeven indicatoren voor verkeersveil igheid: één algemene indicator over het aantal ver-

keersongeval len met letsel , drie indicatoren over de verkeersongeval len naar type letsel en drie indicato-

ren over de slachtoffers van verkeersongeval len naar type letsel .

Indicator 01 : verkeersongevallen met letsel

Als hoofdindicator kijken we naar het totaal aantal verkeersongeval len met letsel per 1 .000 inwoners in de

loop van 201 6. In dat jaar telt Limburg 3,6 verkeersongeval len met letsel per 1 .000 inwoners, in heel

Vlaanderen zijn er dat 3,9 (figuur 01 ). Daarmee scoort Limburg lager (lees: positiever) dan Vlaanderen,

terwijl West- en Oost-Vlaanderen negatiever scoren.

Indicatoren 02, 03 en 04: verkeersongevallen naar type letsel

We belichten ook de verkeersongeval len naar type letsel : hoeveel procent van de verkeersongeval len met

letsel is een ongeval met doden, met zwaargewonden ofmet l ichtgewonden?

Indicator 02: verkeersongevallen met doden

In 201 6 is 1 ,5 % van de verkeersongeval len met letsel in Limburg een ongeval met doden, in Vlaanderen

1 ,2 % (figuur 01 ). Limburg scoort hiermee hoger (lees: negatiever) dan Vlaanderen (figuur 02). West-

Vlaanderen scoort zelfs veel negatiever dan Vlaanderen.

Indicator 03: verkeersongevallen met zwaargewonden

Bij 1 1 ,8 % van de verkeersongeval len met letsel in Limburg komen er zwaargewonden aan te pas in 201 6,

in Vlaanderen slechts bij 1 0,4 % (figuur 01 ). Ook hier scoort Limburg negatiever dan heel Vlaanderen

(figuur 02). Opnieuw is het West-Vlaanderen dat veel negatiever scoort dan Vlaanderen.



Indicator 04: verkeersongevallen met lichtgewonden

Bij het merendeel van de verkeersongeval len met letsel gaat het om ongeval len met l ichtgewonden: voor

Limburg in 86,7 % van de geval len in 201 6, voor Vlaanderen om 88,3 % van de geval len (figuur 01 ).

Daarmee scoort Limburg lager (lees: positiever) dan Vlaanderen (figuur 02), wat uiteraard strookt met de

hogere (lees: negatievere) score voor verkeersongeval len met doden en zwaargewonden. Oost-Vlaande-

ren, Antwerpen en Vlaams-Brabant scoren hoger op de indicator verkeersongeval len met l ichtgewonden

(lees: negatiever) dan Vlaanderen.

Indicatoren 05, 06 en 07: slachtoffers van verkeersongevallen naar type letsel

We kijken ook naar de slachtoffers van verkeersongeval len, meer bepaald naar het aantal doden, het

aantal zwaargewonden en het aantal l ichtgewonden per 1 .000 inwoners.

Indicator 05: doden na 30 dagen

Zowel in Limburg als in Vlaanderen strandt het aantal dodel i jke verkeersslachtoffers in 201 6 op 0,05 per

1 .000 inwoners (figuur 01 ). Daarmee scoort Limburg gemiddeld, terwijl West-Vlaanderen als enige

Vlaamse provincie veel negatiever scoort dan Vlaanderen (figuur 02).

Indicator 06: zwaargewonden

Het aantal zwaargewonde slachtoffers van verkeersongeval len bedraagt 0,47 per 1 .000 inwoners in

Limburg en 0,44 per 1 .000 inwoners in heel Vlaanderen (figuur 01 ). Ook hier scoort Limburg gemiddeld en

scoort West-Vlaanderen als enige Vlaamse provincie negatiever dan Vlaanderen (figuur 02).

Indicator 07: lichtgewonden

Ook met de 4,47 l ichtgewonde slachtoffers van verkeersongeval len per 1 .000 inwoners scoort Limburg in

201 6 gemiddeld vergeleken met Vlaanderen (4,43) (figuur 01 ). Hier valt al leen Oost-Vlaanderen op in

negatieve zin.



FIGUUR 02

Criminaliteit samengevat in 6 indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(loop 201 6)

Verkeersveiligheid samengevat in 7 indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(loop 201 6)



DE PROVINCIES VERGELEKEN MET VLAANDEREN

Figuur 02 vergel i jkt de situatie van de Vlaamse provincies op de zes indicatoren voor criminal iteit en de

zeven indicatoren voor verkeersveil igheid.

Limburg scoort positiever op criminaliteit en gemiddeld op verkeersveiligheid

Vergeleken met heel Vlaanderen doet Limburg het positiever qua criminal iteit. Die positievere score geldt

voor vijfvan de zes indicatoren, op de indicator bedrog is de score zelfs veel positiever. Wel bl i jkt Lim-

burg als enige Vlaamse provincie veel negatiever te scoren dan Vlaanderen wat drugsgerelateerde mis-

drijven aangaat.

Op het vlak van verkeersveil igheid scoort Limburg gemiddeld vergeleken met Vlaanderen. Wel zien we

verschil len op het niveau van de aparte indicatoren: een positievere score op de globale indicator ver-

keersongeval len met letsel en op de indicator verkeersongeval len met l ichtgewonden, maar een nega-

tievere score op de indicatoren verkeersongeval len met doden en zwaargewonden.

Antwerpen en Oost-Vlaanderen scoren negatiever op ciminaliteit, West-Vlaanderen scoort

negatiever op verkeersveiligheid

De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen scoren negatiever dan Vlaanderen qua criminal iteit. Die

negatievere score geldt bij beide provincies op vier van de zes indicatoren. Naast Limburg scoort ook

Vlaams-Brabant positiever dan Vlaanderen voor criminal iteit.

West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie die negatiever scoort dan Vlaanderen op verkeers-

veil igheid, met op drie indicatoren een veel negatievere score en op twee indicatoren een negatievere

score. Vlaams-Brabant scoort als enige Vlaamse provincie beter op verkeersveil igheid dan Vlaanderen.

DE GEMEENTEN VERGELEKEN MET LIMBURG

In figuur 03 wordt de situatie van de Limburgse gemeenten op de zes indicatoren voor criminal iteit en de

zeven indicatoren voor verkeersveil igheid vergeleken met de provincie.

Genk en Hasselt zijn de gemeenten met de hoogste ciminaliteit

Vergeleken met Limburg scoren twee gemeenten op het vlak van criminal iteit veel negatiever. Het gaat

om Genk en Hasselt, de twee centrumsteden van onze provincie.

Genk scoort veel negatiever op vijfvan de zes indicatoren. Al leen op de indicator beschadigen van eigen-

dom is de score negatiever. Hasselt scoort veel negatiever op de indicator totaal aantal geregistreerde

misdrijven en op de indicator diefstal en afpersing. Op de vier andere indicatoren is de score negatiever.

Ook de gemeenten Sint-Truiden, Tongeren en Voeren scoren op de zes indicatoren voor criminal iteit

samen negatiever dan Limburg.



FIGUUR 03

Criminaliteit samengevat in 6 indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(loop 201 6)

Verkeersveiligheid samengevat in 7 indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(loop 201 6)



M E E R W E T E N ?
Surfnaar het online platform limburg.incijfers.be. Raadpleeg daar de cijfers over #veiligheid.

Heb je vragen? Bel dan naar Data & Analyse via 01 1 23 72 35 ofe-mail naar dataenanalyse@limburg.be.

Volg alle nieuws over Limburg in cijfers op twitter: @LIMBURGinCFRS.

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

l imburg.be

Hechtel-Eksel, Genk, Maasmechelen, Diepenbeek en Bree scoren negatiever op verkeersveiligheid

dan heel Limburg

Hechtel-Eksel scoort op drie indicatoren veel negatiever dan Limburg, op één indicator negatiever. In

Genk tekenen we twee veel negatievere scores op en twee negatievere scores.

Diepenbeek en Bree laten één veel negatievere score optekenen en drie negatievere scores.

Maasmechelen tot slot scoort op één indicator veel negatiever en op twee indicatoren negatiever dan

Limburg.

http://limburg.incijfers.be
https://twitter.com/limburgincfrs



