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EXECUTIVE SUMMARY 

In deze analyse wordt geprobeerd om een antwoord te bieden op de vraag ‘is er een verhoging van 
de criminaliteit en de verkeersongevallen merkbaar in die gemeenten waar de straatverlichting ’s 
nachts gedoofd wordt?’ Deze vraag zal worden onderzocht aan de hand van een aantal 
criminaliteitsvormen, namelijk de inbraken in bedrijven en handelszaken, diefstallen in woningen, 
vernielingen en vandalisme en de diefstallen met geweld/gewapenderhand. Daarnaast worden ook de 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel onder de loep genomen. De testgemeenten voor dit 
onderzoek zijn Ieper, Heuvelland en Zonnebeke (cluster 1) enerzijds, en Torhout, Lichtervelde, 
Kortemark en Hooglede (cluster 2) anderzijds.  
 
Uit de analyse blijkt dat er van een aantal fenomenen kan besloten worden dat er met grote 
waarschijnlijkheid geen invloed is van de invoer van de maatregel en van een aantal fenomenen zijn 
we geneigd te besluiten dat er mogelijks sprake kan zijn van een lichte of tijdelijke invloed. Er is geen 
enkel fenomeen waarbij sprake is van een zeer sterke indicatie.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er voorlopig geen reden is om aan te nemen dat er sprake is 
van een grote impact van het doven van de straatverlichting op de criminaliteit en verkeersveiligheid. 
Van de 5 onderzochte fenomenen werd slechts bij 2 fenomenen een mogelijke indicatie gevonden dat 
het fenomeen beïnvloed zou kunnen geweest zijn door het doven van de straatverlichting ’s nachts, 
namelijk bij de diefstallen in woningen en bij vernielingen en vandalisme. Het mogelijke effect dat 
gevonden werd bestaat vooral uit een verschuiving van het pleegtijdstip van de dag naar de 
nachtelijke uren en slechts in mindere mate uit een stijging van de feiten. Bovendien wijst alles er 
voorlopig op dat de effecten slechts van tijdelijke aard zijn, zowel wat de verschuiving van het 
pleegtijdstip betreft als een mogelijke stijging van de feiten.  
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1 INLEIDING 

 
‘Steeds meer gemeenten doven straatverlichting: dergelijke actie trekt criminelen net aan’. ‘Doven 
verlichting maakt gemeente niet onveiliger’. ’Door doven straatverlichting hebben criminelen vrij spel’. 
 
Het zijn maar een aantal titels die wijzen op de actualiteit van dit thema. Zoals bovenstaande quotes 
doen vermoeden, is de aanleiding van deze analyse te vinden in het doven van de straatverlichting in 
heel wat gemeenten in de provincie West-Vlaanderen tijdens de voorbije 2 jaar. Een veronderstelling 
die nogal snel gemaakt wordt, is dat het doven van de straatverlichting ’s nachts een verhoging van 
de criminaliteit en verkeersongevallen met zich meebrengt.  
 
Het is net op die vraag dat deze analyse zal proberen een antwoord te formuleren: Is er een 
verhoging van de criminaliteit en de verkeersongevallen merkbaar in die gemeenten waar de 
straatverlichting ’s nachts gedoofd wordt?  
 
Er zal geprobeerd worden op basis van objectieve criminaliteitscijfers een antwoord te vinden. 
Concreet zal in deze analyse onderzocht worden of we significante stijgingen in criminaliteit en 
verkeersongevallen kunnen registreren in een aantal gemeenten waarin de straatverlichting ’s nachts 
gedoofd wordt, in vergelijking met de gemeenten waar de maatregel (nog) niet in voege is. Met 
significante stijgingen worden stijgingen bedoeld die zich voordoen vanaf een bepaald moment 
(invoer van de maatregel) en die niet overal in de provincie aanwezig zijn.  
 
De data zullen onderzocht worden aan de hand van volgende gemeenten: enerzijds Heuvelland, 
Zonnebeke en Ieper, anderzijds Torhout, Lichtervelde, Kortemark en Hooglede. De reden dat deze 
gemeenten weerhouden werden, is omdat de maatregel in deze gemeenten reeds het langst in voege 
is. Naast de verkeersongevallen met lichamelijk letsel zullen volgende criminaliteitsvormen 
onderzocht worden: gewone en zware diefstallen in woningen, inbraken in bedrijven en 
handelszaken, vandalisme en diefstallen met geweld/gewapenderhand. 
 
Er zal gepoogd worden te onderzoeken of er in de testgemeenten een verhoging is van de 
criminaliteit en de verkeersongevallen in vergelijking met andere gemeenten. Hierbij zal ook zoveel 
mogelijk nagegaan worden of de mogelijke verhogingen niet door andere factoren verklaard kunnen 
worden. Toch is het onmogelijk om uit te sluiten dat er geen andere beïnvloedende factoren (waar we 
geen zicht op hebben) aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een serie diefstallen, de 
doortocht van rondtrekkende dadergroepen, lokaal politiebeleid,… Daarom zal nooit met zekerheid 
kunnen besloten worden dat het doven van de straatverlichting met zekerheid dé oorzaak is van het 
stijgen van de criminaliteit. Er zal hoogstens sprake kunnen zijn van een ernstige indicatie. 
 
Een laatste belangrijk punt om mee te geven is dat deze studie zich enkel beperkt tot het onderzoek 
van objectieve criminaliteitscijfers en data van verkeersongevallen, maar op geen enkele manier 
uitspraken kan doen over onveiligheidsgevoelens. De studie van onveiligheidsgevoelens is van een 
heel andere orde en staat volledig los van deze analyse. 
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2 METHODOLOGIE 

Onderzoeksvraag 
 
“Is er een verhoging van de criminaliteit en de verkeersongevallen merkbaar in die gemeenten waar 
de straatverlichting ’s nachts gedoofd wordt?”  
 
Opsplitsing gemeenten 
 
Er zal geprobeerd worden een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag, aan de hand van deze 
testgemeenten: Heuvelland, Ieper, Zonnebeke, Torhout, Kortemark, Hooglede en Lichtervelde. 
Omwille van de geografische ligging en het moment waarop deze gemeenten de maatregel hebben 
ingevoerd werd ervoor gekozen om de gemeenten op te splitsen in 2 clusters. Doorgaans zullen de 
gegevens van beide clusters opgesplitst zijn, tenzij anders vermeld. De gegevens zullen samengeteld 
worden indien met lage absolute aantallen gewerkt wordt om vertekening te voorkomen.  
 
Cluster 1 omvat de gemeenten Ieper, Heuvelland en Zonnebeke en voerde de maatregel in april en 
juni 2014 in. Voor het onderzoek wordt voor cluster 1 als startdatum 1 mei 2014 gebruikt. 
 
Cluster 2 omvat de gemeenten Torhout, Kortemark, Lichtervelde en Hooglede en voerde de 
maatregel in eind 2014 (de precieze datums zijn niet gekend). Voor het onderzoek wordt voor deze 
cluster 1 januari 2015 gebruikt als startdatum van de maatregel.  
 
Als referentie zullen 2 regio’s/niveaus gebruikt worden, namelijk de provincie op zijn geheel en de 
zogenaamde referentiegemeenten. De provincie heeft als voordeel dat ze een volledig beeld geeft, 
maar als nadeel dat de testgemeenten, kustgemeenten en grote steden hier ook in opgenomen zijn, 
wat een vertekening of scheeftrekking van de data kan veroorzaken. De referentiegemeenten hebben 
als voordeel dat ze gelijkaardige gemeenten zijn als de testgemeenten, maar als nadeel dat ze heel 
gevoelig zijn voor scheeftrekking: als er zich bijvoorbeeld een serie feiten heeft voorgedaan op 
grondgebied van deze gemeenten, dan is dat meteen sterk voelbaar in de data.  
 
De referentiegemeenten zijn gemeenten waarin de maatregel ‘doven van de straatverlichting’ nog 
niet ingevoerd is, gemeenten waar men de maatregel ‘dimmen van de straatverlichting1’ ingevoerd 
heeft maar niet het doven, en gemeenten waar de maatregel ‘doven van de straatverlichting’ op dit 
moment nog in een voorbereidingsfase zit. Daarnaast werden alle grote steden uit de selectie van de 
referentiegemeenten geweerd (aangezien geen enkele van de testgemeenten grote steden zijn) en 
alle kustgemeenten (plus Zuienkerke). Grote steden en kustgemeenten vertonen soms andere 
tendensen op vlak van criminaliteit, waardoor ze niet echt als referentiepunt kunnen dienen voor onze 
testgemeenten. Onder punt 3 van dit document kan een cartografische weergave van alle types 
gemeenten gevonden worden.  
 
Bronnen 
 
De bron die gebruikt wordt voor de analyse van de criminaliteitscijfers is de ANG. De download 
dateert van begin november 2016. Wil men de ANG gebruiken, dan moet men doorgaans een 
vertraging incalculeren van 3 maand, wat impliceert dat men 3 maand terug moet gaan in de tijd om 
volledige en betrouwbare data te verkrijgen. Voor 2016 werden enkel de gegevens van het eerste 
semester weerhouden, m.a.w. januari tot en met juni. In bepaalde onderdelen van deze analyse wordt 
een schatting gegeven voor de eindaantallen van het jaar 2016. Dit wordt gedaan door het aantal 
feiten van de maanden januari tot en met juni te vermenigvuldigen met 2 (dit blijkt doorgaans een 

                                                
1 Het dimmen van de straatverlichting is doorgaans nauwelijks merkbaar met het blote oog, waardoor dit geen invloed kan 
hebben op de criminaliteit. 
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betrouwbare manier van schatten). De correcte cijfers voor het jaar 2016 zullen pas in maart/april 
2017 beschikbaar zijn in de ANG.  
 
Voor de verkeersdata werd de VOF-databank (databank van de verkeersongevallenformulieren) 
gebruikt. De VOF-databank wordt gevoed door zowel de lokale als de federale politie maar bevat 
enkel ongevallen waarbij minstens één persoon een lichamelijk letsel opliep. Alle ongevallen met 
louter stoffelijke schade zijn dus niet opgenomen in deze analyse. 
 
Voor alle gerelateerde cijfers werden de criminaliteitscijfers berekend per aantal inwoners, met 
name aan de inwonersaantallen van het jaar 2015. In deze analyse werd heel vaak gebruik gemaakt 
van deze gerelateerde cijfers. Dit geeft als resultaat een risicograad per 10000 inwoners om 
slachtoffer te worden van een bepaald fenomeen. Deze manier van werken heeft als voornaamste 
voordeel dat men veel makkelijker regio’s van verschillende omvang met elkaar kan vergelijken, 
aangezien alle cijfers herberekend worden op een gelijk aantal inwoners.  
 
Manier van werken 
 
In deze analyse zal per fenomeen nagegaan worden of we een aanwijzing kunnen vinden voor een 
stijging van de criminaliteit ten gevolge van het doven van de straatverlichting. Voor elk fenomeen 
zullen achtereenvolgens volgende vragen beantwoord worden, in de hoop een sluitende conclusie te 
kunnen trekken :  
• de algemene evolutie: kan er op niveau van de testgemeenten een stijging gevonden worden 
van het aantal feiten, na de invoer van de maatregel? Is deze stijging enkel in de testgemeenten 
aanwezig en niet op de andere niveaus? Of indien er overal een daling is van de criminaliteitscijfers, 
is de daling minder uitgesproken in de testgemeenten? 
• Indien er een stijging merkbaar is van het aantal feiten, doen deze feiten zich dan ook 
daadwerkelijk ’s nachts voor, tijdens de periode van de gedoofde lichten? Is er een verschuiving 
merkbaar van het pleegtijdstip van het fenomeen richting nachtelijke uren, en zo ja, is dit enkel zo in 
de testgemeenten en niet op de andere niveaus?  
 
Uiteraard zullen we nooit met 100% zekerheid kunnen besluiten dat een bepaalde stijging van de 
feiten, of een verschuiving van het pleegtijdstip, het absolute gevolg is van het doven van de 
straatverlichting. Er zal hoogstens sprake zijn van een indicatie of een aanwijzing. Men kan er echter 
van uitgaan, dat als de criminaliteit stijgt ten gevolge van een maatregel, in dit geval het doven van de 
straatverlichting tijdens bepaalde uren van de nacht, dat deze feiten dan ook daadwerkelijk gepleegd 
worden tijdens die uren. Dit zou een invloed moeten hebben op de ‘normale’ verdeling van de feiten: 
het percentage feiten dat ’s nachts gepleegd wordt ten opzichte van de feiten overdag gepleegd, zou 
moeten stijgen na de invoer van de maatregel. Dit alles kan ook vergeleken worden met de 
referentiegemeenten en de provinciale percentages.  
 
Bepaling pleegtijdstip: Om het aandeel feiten te bepalen dat ’s nachts gepleegd wordt tijdens het 
doven van de straatverlichting, dient een tijdsspanne gedefinieerd te worden. Het probleem is echter 
dat nagenoeg alle testgemeenten hun lichten op een ander moment doven en weer aansteken: 
Heuvelland dooft tussen 23u en 05u; Ieper en Lichtervelde doven tussen 24u en 05u; Kortemark, 
Torhout en Hooglede doven tussen 00.30u; 04.30u en Zonnebeke dooft tussen 23u en 06u. Als 
gemene deler werd gekozen voor de periode 24u tot 05u. 
 
 



 

 

3 KAART PROVINCIE 
 

CLUSTER 2

CLUSTER 1Referentiegemeenten

Testgemeenten cluster 1

Testgemeenten cluster 2

Provincie WVL

LICHTERVELDE
KORTEMARK

LANGEMARK - POELKAPELLE

VLETEREN

LO-RENINGE

ALVERINGEM

NIEUWPOORT

STADEN

LEDEGEM

MOORSLEDE

OOSTROZEBEKE

MEULEBEKE

IZEGEM

HARELBEKE

KOEKELARE

GISTEL

MIDDELKERKE

DEERLIJK

KORTRIJK

KUURNE

AVELGEM

DENTERGEM

RUISELEDE

MENEN

DE HAAN

BREDENE

BEERNEM

BLANKENBERGE

BRUGGE

DAMME

JABBEKE

OOSTKAMP

TORHOUT

ZEDELGEM

ZUIENKERKE

KNOKKE-HEIST

DIKSMUIDE

HOUTHULST

IEPER

MESEN

POPERINGE

WERVIK

ZONNEBEKE

HEUVELLAND

ANZEGEM

LENDELEDE
WAREGEM

WEVELGEM

ZWEVEGEM

SPIERE-HELKIJN

ICHTEGEM

OOSTENDE

OUDENBURG

HOOGLEDE

INGELMUNSTER

ROESELARE

PITTEM
TIELT

WIELSBEKE

WINGENE

ARDOOIE

DE PANNE

KOKSIJDE

VEURNE
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4 INBRAKEN IN BEDRIJVEN EN HANDELSZAKEN 

4.1 Definitie 

 
Een inbraak in een bedrijf of handelszaak is een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met 
of zonder geweld, in een bedrijf of handelszaak. Hier worden enkel de diefstallen met verzwarende 
omstandigheden weerhouden en niet de gewone diefstallen.  
 

4.2 Evolutie van het fenomeen 

 
In de eerste tabel wordt het absoluut aantal inbraken in bedrijven en handelszaken per jaar 
weergegeven. Voor 2016 wordt het aantal weergegeven voor de maanden januari tot en met juni (6 
maanden). In de daaropvolgende grafiek wordt het aantal feiten weergegeven, berekend per 10000 
inwoners, om op die manier de vergelijking tussen de verschillende regio’s en niveaus mogelijk te 
maken. In de grafiek wordt voor 2016 wel de schatting gegeven voor heel het jaar.  
 
 

Absoluut aantal inbr in bedrijven/hz  2013 2014 2015 2016 (tem juni) 

Provincie West-Vlaanderen 1384 1291 1251 559 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 66 44 32 27 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 74 47 36 31 

Referentiegemeenten 377 343 340 134 

 
 

 
 
Op provinciaal niveau is er sinds 2013 een constante en gestage dalende tendens merkbaar, die 
volgens de inschatting ook in 2016 zal verder gezet worden. In de referentiegemeenten is de trend 
identiek.  
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De evolutie van de inbraken in bedrijven en handelszaken in de beide clusters testgemeenten 
daarentegen, verloopt volgens een ander patroon dan in de referentiegemeenten en de provincie. De 
evolutie tussen 2013 en 2015 is, net als op de andere niveaus, eveneens dalend, zij het dat deze 
daling veel sterker uitgesproken is in de testgemeenten dan elders. In 2016 zal het aantal inbraken in 
bedrijven en handelszaken vermoedelijk sterk stijgen, in tegenstelling tot de andere niveaus en de 
voorbije jaren. Hoewel het niet uitzonderlijk is dat het aantal feiten opnieuw stijgt na één of meerdere 
jaren met een opvallende daling (in dit geval de stijging in 2016 in de testgemeenten), is het ook niet 
uit te sluiten dat er hier sprake is van een – uitgesteld – effect van het doven van de straatverlichting.  
 

vergelijking van de evolutie inbraken bedr/hz 2013-2014 2014-2015 

2015-2016 

schatting 

Provincie West-Vlaanderen -6,72% -3,10% -10,63% 

cluster 1 (Ieper, H, Z) -33,33% -27,27% 68,75% 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) -36,49% -23,40% 72,22% 

Referentiegemeenten -9,02% -0,87% -21,18% 

 
Wat uit de grafiek reeds duidelijk bleek, wordt in bovenstaande tabel nog eens kwantitatief uitgedrukt. 
In de tabel wordt weergegeven hoe de evolutie tussen de verschillende jaren zich verhoudt tussen de 
verschillende regio’s. In de testgemeenten was de daling van de feiten veel sterker tussen 2013 en 
2015, om in 2016 – in tegenstelling tot de referentiegemeenten en de provincie – een sterke stijging 
te noteren. We gaan op zoek naar aanwijzingen voor of tegen de hypothese van de invloed van de 
straatverlichting in het pleegtijdstip van de inbraken, vooral dan voor het jaar 2016. 
 

4.3 Pleegtijdstip 

 
Een eerste grafiek geeft de verdeling weer van de inbraken in bedrijven en handelszaken, voor heel 
de provincie en voor de afgelopen jaren. Op deze grafiek is duidelijk af te lezen dat het grootste deel 
van de inbraken in bedrijven en handelszaken sowieso ’s nachts gepleegd wordt, met een piek tussen 
3u en 4u.  
  

 

 
 
Indien men ervan uitgaat dat er feiten bijkomen naar aanleiding van de invoer van de maatregel van 
het doven van de straatverlichting, dan zouden deze feiten uitsluitend ’s nachts gepleegd moeten 
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worden (tussen 00u en 05u) en zou dit een invloed moeten hebben op de ‘normale’ verdeling van de 
feiten: het percentage feiten dat ’s nachts gepleegd wordt ten opzichte van de feiten overdag 
gepleegd, zou moeten stijgen na de invoer van de maatregel.  
 
In de onderstaande tabel en grafiek (de grafiek is de visuele weergave van de tabel) wordt nagegaan 
wat de evolutie is op de verschillende niveaus van het aandeel nachtelijk (tussen 00u en 05u) 
gepleegde inbraken in bedrijven en handelszaken. Voor dit luik werden de feiten van beide clusters 
samengeteld, omdat het om lage absolute aantallen gaat en dit een vertekend beeld zou kunnen 
geven. Over de jaren heen en op provinciaal vlak, blijkt ongeveer 43% van de feiten gepleegd te 
worden tussen 00u en 05u ’s nachts.  
 
Op provinciaal niveau was er tussen 2013 en 2015 een stijging van het procentueel aandeel 
nachtelijk gepleegde feiten, om opnieuw te zakken in 2016. De referentiegemeenten tonen een 
gelijkaardige trend, zij het dat de percentages wat hoger liggen. De testgemeenten vertonen een 
andere, eerder schommelende, tendens. Het meest opvallende is dat waar in 2016 zowel op 
provinciaal niveau als in de referentiegemeenten, het percentage nachtelijk gepleegde feiten daalt, 
het percentage in de testgemeenten (licht) stijgt, en dus een tegengestelde tendens vertoont. Men 
zou hier kunnen opperen dat dit een mogelijke aanwijzing is voor een invloed van de ingevoerde 
maatregel. De procentuele stijging is echter heel licht in 2016 (minder dan 1%, terwijl het aantal feiten 
vermoedelijk wel met meer dan 50% zal stijgen) en in 2014 (grotendeels vóór de invoer van de 
maatregel) werd nog een hoger percentage gehaald.  
 
% inbraken in bedrijven en handelszaken gepleegd tussen 
00u en 05u 2013 2014 2015 

(tem juni) 
2016 

Provincie West-Vlaanderen 40,8 42,9 45,1 42,0 

Testgemeenten (cluster 1 + cluster 2) 42,7 46,7 44,7 45,5 

Referentiegemeenten 41,8 46,5 50,7 41,1 

 

 
 
Los van het feit of de inbraken in bedrijven en handelszaken stegen of daalden, kunnen we ook 
zoeken naar een verschuiving in het pleegtijdstip. Wat de inbraken in bedrijven en handelszaken 
betreft, zijn er niet echt uitschieters in het percentage nachtelijk gepleegde feiten: het aandeel daalde 
zelfs wat in 2015 en blijft in 2016 ongeveer gelijk. Er zijn met andere woorden geen duidelijke 
aanwijzingen voor een invloed van de invoer van de maatregel.  
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4.4 Conclusie inbraken in bedrijven en handelszaken 

 
De evolutie van de inbraken in bedrijven en handelszaken op provinciaal niveau vertoont sinds 2013 
een gestage maar constant dalende tendens, waarbij de trend in 2016 vermoedelijk niet anders zal 
zijn. De trend in de referentiegemeenten is dezelfde. De feiten in de testgemeenten daarentegen, 
vertonen een andere tendens, waarbij vooral de (vermoedelijk) sterke stijging van het aantal inbraken 
in bedrijven en handelszaken in 2016 in het oog springt, des te meer omdat de feiten in de 
referentiegemeenten en de provincie dalen in plaats van stijgen.  
 
Om na te gaan of hier mogelijk sprake kan zijn van een effect van het doven van de straatverlichting, 
werd nagegaan wanneer de feiten gepleegd werden, en of het zo is dat in 2016 ook een stijging kan 
genoteerd worden van het aandeel nachtelijk gepleegde feiten. Op zowel provinciaal niveau als op 
niveau van de referentiegemeenten daalt in 2016 het aandeel nachtelijk gepleegde inbraken, terwijl 
dit op niveau van de testgemeenten niet geval is, maar het aandeel nachtelijk gepleegde feiten daar 
zelfs lichtjes stijgt (1%).  
 
Toch zijn we geneigd om te concluderen dat de stijging van het aantal inbraken in bedrijven en 
handelszaken in 2016 vermoedelijk niet veroorzaakt wordt door de invoer van de maatregel van het 
doven van de straatverlichting, omdat het aandeel nachtelijk gepleegde inbraken nog steeds lager ligt 
dan het niveau dat in 2014 bereikt werd, en aangezien het aandeel nachtelijk gepleegde feiten niet 
sterk genoeg stijgt in vergelijking met de vermoedelijke stijging van het aantal feiten. 
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5 DIEFSTALLEN IN WONINGEN 

5.1 Definitie 

 
Voor de diefstallen in woningen werd de meest brede definitie gebruikt. Dit betekent dat zowel 
gewone als zware diefstallen (diefstallen met verzwarende omstandigheden) werden weerhouden, en 
zowel diefstallen/inbraken in de woning zelf als in zijn aanhorigheden (tuinhuizen, schuren, loodsen, 
opritten,…). Een voorbeeld van een gewone diefstal is wanneer de achterdeur niet slotvast is en de 
woning gewoon betreden kan worden, zonder het plegen van braak.  
 

5.2 Evolutie van het fenomeen 

 
Deze tabel geeft – voor het fenomeen diefstallen in woningen – de absolute cijfers weer per jaar voor 
de verschillende niveaus. Op niveau van de provincie dalen de cijfers jaar na jaar, sinds 2013. Ook 
voor de referentiegemeenten is dit het geval. De evolutie van de twee clusters (testgemeenten) 
vertoont echter een ander patroon: in het jaar 2014 is er een stijging van het aantal feiten, om vanaf 
het jaar 2015 opnieuw de dalende tendens verder te zetten, net zoals op de andere niveaus.  
 
 

Absoluut aantal dfst in woningen  2013 2014 2015 2016 (tem juni) 

Provincie West-Vlaanderen 7086 6825 5800 2541 

Cluster 1 (Ieper, H, Z) 209 271 207 98 

Cluster 2 (Torhout, K, H, L) 208 257 168 78 

Referentiegemeenten 2122 2040 1620 716 

 
Naast de absolute cijfers, is het steeds nuttig om de criminaliteitscijfers te berekenen per 10000 
inwoners. Op die manier kan men de verschillende regio’s of niveaus objectief vergelijken. De 
evolutie van de relatieve cijfers wordt in de volgende grafiek weergegeven. De kans om slachtoffer te 
worden van een diefstal in een woning ligt over al de jaren heen lager in de testgemeenten (cluster 1 
en cluster 2) dan in de referentiegemeenten, of in de provincie in het algemeen. Ook hier zien we dat 
in het jaar 2014 een andere trend gevolgd wordt in de testgemeenten dan elders in de provincie.  
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In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de evolutie tussen de verschillende jaren zich verhoudt 
van de ene regio ten opzichte van de andere. Uit de bovenstaande grafiek konden we reeds afleiden 
dat de testgemeenten in 2014 een andere trend volgden dan de referentiegemeenten en de provincie. 
In de tabel kunnen we zien dat in 2015 overal een dalende trend vastgesteld werd, maar dat die trend 
sterker was in de testgemeenten. Vervolgens kunnen we zien dat in 2016 ook overal een dalende 
trend vastgesteld wordt, maar dat de feiten minder sterk dalen in de testgemeenten dan in de 
referentiegemeenten en de provincie.  
 

vergelijking van de evolutie dfst woning 2013-2014 2014-2015 2015-2016 schatting 

Provincie West-Vlaanderen -3,68% -15,02% -12,38% 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 29,67% -23,62% -5,31% 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 23,56% -34,63% -7,14% 

Referentiegemeenten -3,86% -20,59% -11,60% 

 
Aangezien 2014 het jaar was waarin in de testgemeenten van cluster 1 de straatverlichting ’s nachts 
gedoofd werd, zou men kunnen vermoeden dat de verhoging van het aantal feiten in 2014 een gevolg 
hiervan is. De feiten stegen echter ook in cluster 2 in 2014 terwijl daar de lichten pas in 2015 gedoofd 
werden, dus is het niet ondenkbaar dat het een regionaal fenomeen was, los van het al dan niet 
doven van de lichten. Toch werd voor de volledigheid de stijging van de feiten in de testgemeenten 
verder onderzocht. In 2014 deed zich een sterke stijging voor van het aantal diefstallen in woningen in 
de maanden september tot en met december. Vanaf januari 2015 zakt het aantal feiten opnieuw naar 
een ‘normaal’ niveau. Deze stijging in de laatste maanden van 2014 was echter ook in zekere mate 
aanwezig op alle andere niveaus (referentiegemeenten en provincie in het algemeen), wat er mede 
op wijst dat de verhoging van de feiten in 2014 in cluster 1 vermoedelijk geen gevolg is van het doven 
van de straatverlichting.  
 
Na een piek in de woninginbraken in het ene jaar, is het overigens niet onlogisch dat de 
daaropvolgende daling scherper is, aangezien de aantallen terugvallen op hun ‘normaal’ niveau. Dit 
zou de scherpere daling van het aantal feiten in de testgemeenten (tov de andere niveaus) in 2015 
kunnen verklaren.  
 
Wat voorlopig onverklaard blijft is het feit dat in de testgemeenten het aantal feiten minder sterk daalt 
in 2016 (vermoedelijk, want het gaat om een schatting) ten opzichte van de referentiegemeenten en 
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de provincie. Waar het aantal feiten in heel de provincie daalt in 2016 met meer dan 10%, is deze 
daling minder uitgesproken in zowel cluster 1 als cluster 2 (daalt met respectievelijk 5% en 7%) . Het 
is niet ondenkbaar dat het effect van het doven van de straatverlichting nu pas – één of twee jaar na 
de invoer van de maatregel – voelbaar wordt. In het volgende luik ‘pleegtijdstip’ wordt verder gezocht 
naar aanwijzingen voor een invloed van de ingevoerde maatregel op de diefstallen in woningen.  
 

5.3 Pleegtijdstip 

 
Een eerste grafiek geeft – ter info – de verdeling weer van de diefstallen in woningen. De grafiek toont 
de verdeling over de uren van de dag, gaande van 1u ’s morgens tot 24u ’s avonds. Hier wordt de 
som weergegeven van alle feiten van de provincie, voor de jaren 2013 tot en met juni 2016. De 
grafiek toont aan dat de meeste diefstallen in woningen gepleegd worden tussen 15u en 20u, zij het 
dat er de hele dag door diefstallen gepleegd worden.   
 

 

 
 
In dit luik wordt gezocht naar aanwijzingen voor een invloed van het doven van de straatverlichting op 
de woninginbraken, aan de hand van het pleegtijdstip van de feiten. Indien men ervan uitgaat dat de 
criminaliteit zal stijgen naar aanleiding van de maatregel, dan kan men ervan uitgaan dat deze feiten 
ook daadwerkelijk ’s nachts zullen gepleegd worden, als de lichten gedoofd zijn. Dit zou een invloed 
moeten hebben op de ‘normale’ verdeling van de feiten: het percentage feiten dat ’s nachts gepleegd 
wordt ten opzichte van de feiten overdag gepleegd, zou moeten stijgen.  
 
Enerzijds kan nagegaan worden of het aandeel feiten dat ’s nachts gepleegd wordt, toegenomen is 
sinds de invoer van de maatregel, en anderzijds kan men vergelijken met hogere niveaus en 
referentiegemeenten. Vooral het jaar 2016 is interessant, aangezien de daling van de feiten in 2016 in 
de testgemeenten vermoedelijk minder sterk zal zijn dan elders. 
 

% woninginbraken gepleegd tussen 00u en 05u 2013 2014 2015 (tem juni) 2016 

Provincie West-Vlaanderen 20,0 18,6 21,1 21,1 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 11,7 14,3 17,3 13,7 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 18,9 16,8 19,8 21,4 

Referentiegemeenten 21,9 20,7 25,4 24,5 
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De resultaten worden weergegeven in de bovenstaande tabel en grafiek. De tabel geeft het 
percentage feiten weer dat gepleegd werd tussen 00u en 05u ’s nachts. Over de jaren heen op 
provinciaal niveau wordt ongeveer 20% van de feiten tussen 00u en 05u ’s nachts gepleegd. Wat 
meteen opvalt uit de grafiek is dat de gemeenten waar meest ’s nachts ingebroken wordt, de 
referentiegemeenten zijn, en dit over alle jaren heen. In de testgemeenten wordt over de jaren heen 
minst ingebroken tussen 00u en 05u ’s nachts, in vergelijking met de provincie of de 
referentiegemeenten. Hier zijn we echter vooral geïnteresseerd in de evolutie van het aandeel 
nachtelijk gepleegde diefstallen in woningen, en met name de evolutie na 2014: stijgt dit aandeel of 
niet? Met andere woorden: plegen dieven meer diefstallen ’s nachts dan voorheen en maken ze dus 
gebruik van de gedoofde straatverlichting om ongemerkt hun slag te kunnen slaan? Het antwoord is 
niet eenduidig.  
 
De trend in zowel de provincie als in de referentiegemeenten is nagenoeg dezelfde: een lichte daling 
van het nachtelijk aandeel diefstallen in woningen in 2014 om behoorlijk sterk te stijgen in 2015 en 
ongeveer stabiel te blijven in 2016. 
 
Als we cluster 1 (Ieper, Heuvelland en Zonnebeke) bekijken, dan zien we meteen een afwijkende 
trend. In 2014 zijn de gemeenten uit cluster 1 de enige waar het percentage feiten dat ’s nachts 
gepleegd wordt, stijgt. En 2014 is niet toevallig het jaar waarin de maatregel in voege trad. Bovendien 
werd in het vorige luik vastgesteld dat het aantal feiten algemeen sterk gestegen was in 2014 in deze 
gemeenten. We merkten echter ook op dat niet enkel in cluster 1 de feiten gestegen waren in 2014, 
maar eveneens in cluster 2, waar de lichten op dat ogenblik nog niet gedoofd werden. Nu zien we 
echter dat in cluster 1 de toegenomen feiten gepaard gingen met een toegenomen percentage feiten 
’s nachts gepleegd, terwijl dit in cluster 2 niet het geval was, wel integendeel. Er was met andere 
woorden in beide clusters een stijging van diefstallen in woningen 2014, maar waar de lichten reeds 
gedoofd waren, was er een toename van de nachtelijk gepleegde feiten en waar de lichten nog niet 
gedoofd werden was er een toename van de feiten gepleegd overdag. Na een stijging van de 
nachtelijk gepleegde feiten in cluster 1 in 2014, zien we ook in 2015 een verdere stijging van dit 
percentage. In 2015 zien we deze stijging echter op alle niveaus, wat dus de zuivere invloed van de 
maatregel kan uitsluiten. In 2016 valt het percentage nachtelijk gepleegde feiten in cluster 1 sterk 
terug. Het is moeilijk te bepalen of de stijging gedurende twee jaar op rij van de feiten gepleegd 
gedurende de nacht in cluster 1 toeval was, of als hier sprake kan zijn van een invloed van de 
maatregel. In ieder geval, indien al besloten zou worden dat het doven van de lichten de diefstallen in 
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woningen beïnvloed heeft, dan is dat effect er nu niet meer, aangezien het percentage in 2016 
(vermoedelijk) opnieuw sterk daalt (en sterker dan op provinciaal en referentieniveau).  
 
De maatregel werd in cluster 2 pas ingevoerd eind 2014, wat betekent dat de eerste invloeden pas in 
2015 kunnen voelbaar zijn. Het percentage nachtelijk gepleegde diefstallen in woningen volgt tussen 
2013 en 2015 een gelijke tendens als op niveau van de referentiegemeenten en de provincie. In 2016 
echter, stijgt (vermoedelijk) het percentage nachtelijk gepleegde feiten in cluster 2 verder, terwijl het 
percentage op alle andere niveaus daalt of gelijk blijft. Dit betekent dat sinds de invoer van de 
maatregel, het percentage nachtelijk gepleegde feiten twee jaar op rij stijgt, net zoals dat in cluster 1 
het geval was. Bovendien wordt in cluster 2 (vermoedelijk) het hoogste percentage nachtelijk 
gepleegde feiten bereikt sinds 2013. Er lijkt dus weldegelijk een lichte verschuiving te zijn van de 
diefstallen in woningen richting nachtelijke uren in cluster 2; het valt echter verder af te wachten of dit 
effect ook tijdelijk zal zijn zoals in cluster 1, of als de trend zich verder zet.  
 
In het vorige luik hadden we opgemerkt dat in 2016 de diefstallen in woningen minder sterk daalden 
in de testgemeenten van in de referentiegemeenten en de provincie algemeen. Een nazicht van het 
aandeel nachtelijk gepleegde diefstallen in woningen in 2016 in de testgemeenten levert echter geen 
uitsluitsel: in de gemeenten van cluster 1 daalt net het percentage nachtelijk gepleegde feiten in 2016 
terwijl het aandeel in cluster 2 stijgt.  
 

5.4 Conclusie diefstallen in woningen 

 
Een eerste blik op de evolutie van de diefstallen in woningen gedurende de afgelopen 4 jaar, leerde 
ons dat op provinciaal niveau en op referentieniveau de feiten een constante dalende tendens 
vertoonden. De trend in beide clusters testgemeenten was echter anders: in 2014 werd in beide 
groepen gemeenten een stijging genoteerd van het aantal feiten. In cluster 1 was op dat ogenblik de 
maatregel reeds in voege, in cluster 2 nog niet. Na onderzoek van het pleegtijdstip werd vastgesteld 
dat tijdens die stijging van de feiten in het najaar van 2014, er een stijging was van het percentage 
feiten ’s nachts gepleegd in de gemeenten waar de lichten gedoofd werden en er een daling was van 
de feiten ’s nachts gepleegd in de gemeenten waar de lichten nog ontstoken bleven ’s nachts. Met 
andere woorden, in de gemeenten waar de lichten reeds gedoofd waren was er wel een verschuiving 
van de feiten naar de nachtelijke uren toe, maar geen stijging van het aantal feiten (aangezien de 
feiten in cluster 2 ook stegen en daar nog geen sprake was van de maatregel).  
 
Een verder onderzoek van het percentage nachtelijk gepleegde feiten wees uit dat in cluster 1 na de 
invoer van de maatregel het percentage twee jaar op rij steeg. In 2016 viel het percentage echter 
sterk terug. Indien de stijging van de nachtelijk gepleegde feiten gedurende twee jaar op rij 
toegewezen zou worden aan de invoer van de maatregel en er dus sprake zou zijn van een effect, 
dan is dit effect vermoedelijk verdwenen na enige tijd aangezien het percentage in 2016 terug zakt2. 
Ook in cluster 2 kon na de invoer van de maatregel twee jaar op rij een stijging genoteerd worden van 
het aandeel feiten gepleegd tussen 00u en 05u ’s nachts. Het valt verder af te wachten of ook deze 
stijging van tijdelijke aard was, of als de stijging blijft aanhouden. Op de vraag of de minder sterke 
daling van de feiten in 2016 in de testgemeenten (ten opzichte van de andere regio’s) toegewezen 
kan worden aan de invoer van de maatregel, kon geen eenduidig antwoord geformuleerd worden. 
 
Op vlak van de woninginbraken kan geconcludeerd worden dat er lichte aanwijzingen zijn voor een 
effect van het doven van de straatverlichting. Het lijkt wel zo te zijn dat er verschuivingen zijn in het 
pleegtijdstip richting nachtelijke uren, in regio’s waar de lichten gedoofd worden. Het is echter niet 
duidelijk of deze verschuivingen permanent zijn of slechts tijdelijk. Bovendien lijkt het voorlopig ook 
niet zo dat de maatregel zorgt voor een opvallende toename van het aantal feiten.  
                                                
2 Voor alle duidelijkheid, zowel in 2015 als in 2016 spreken we niet over een stijging van de feiten (want de feiten zakken op 
alle niveaus), maar wel over een stijging van het percentage feiten dat gepleegd wordt gedurende de nacht. 
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6 VERKEERSONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL 

6.1 Definitie 

 
Een letselongeval of een verkeersongeval met lichamelijk letsel omvat een verkeersongeval waarbij 
minimum één slachtoffer een lichamelijk letsel oploopt ten gevolge van het verkeersongeval. De aard 
van de verwonding kan variëren van lichtgewond, zwaargewond tot overlijden. 
 

6.2 Evolutie van het fenomeen 

Hieronder worden per jaar en per regio het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel 
weergegeven. In de daaropvolgende grafiek wordt dit visueel weergegeven, maar berekend per 
10000 inwoners én met een schatting voor het volledige jaar 2016. Het risico om slachtoffer te 
worden van een letselongeval was in de jaren 2013 en 2014 voor alle regio’s ongeveer gelijk, terwijl 
het in de jaren 2015 en 2016 lager was in de testgemeenten dan in de referentiegemeenten en de 
provincie. Op provinciaal niveau ziet men dat het aantal letselongevallen in 2014 steeg ten opzichte 
van 2013, om in 2015 ongeveer gelijk te blijven en in 2016 vermoedelijk opnieuw te zakken. De 
ongevallen in de referentiegemeenten vertonen een identieke trend als die in de provincie. De 
verkeersongevallen in beide clusters vertonen een gelijke tendens, met een dalende trend sinds 
2015. 
 

Absoluut aantal VKOLL 2103 2014 2015 

2016  

(tem juni) 

Provincie West-Vlaanderen 4421 5103 5148 2333 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 200 238 220 102 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 191 223 197 91 

Referentiegemeenten 1219 1394 1406 655 
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In de laatste tabel van dit luik wordt de evolutie tussen de jaren procentueel weergegeven voor alle 
verschillende niveaus. Tussen 2013 en 2014 vertonen alle niveaus een gelijke evolutie, namelijk een 
stijgende. Van 2014 naar 2015 bleef het aantal ongevallen in de referentiegemeenten en de provincie 
gelijk, terwijl het aantal in de testgemeenten daalde. In 2016 zullen de letstelongevallen vermoedelijk 
op alle niveaus en regio’s dalen. 
 
 

vergelijking van de evolutie VKOLL 2013-2014 2014-2015 

2015-2016 

schatting 

Provincie West-Vlaanderen 15,43 0,88 -9,36 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 19,00 -7,56 -7,27 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 16,75 -11,66 -7,61 

Referentiegemeenten 14,36 0,86 -6,83 

 
 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dus geenszins een negatieve invloed van het doven van de 
straatverlichting op de letselongevallen, eerder integendeel. Het aantal ongevallen daalt 2 jaar op rij.  
 

6.3 Pleegtijdstip 

Hoewel uit bovenstaande data reeds blijkt dat er vermoedelijk geen sprake is van een verhoging van 
het aantal ongevallen ten gevolge van het doven van de straatverlichting, wordt hier voor de 
volledigheid wel een blik geworpen op het tijdstip waarop de meeste ongevallen zich voordoen.  
 
 

 
 
 
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de meeste ongevallen met lichamelijk letsel zich voordoen tussen 7u 
’s morgens en 20u ’s avonds, met de grootste piek tussen 16u en 18u. Gemiddeld beschouwd 
gebeurt 6% van alle letselongevallen in West-Vlaanderen tussen 00u en 05u ’s morgens. In de 
volgende tabel en grafiek wordt per regio en per jaar nagegaan wat het percentage nachtelijke 
letselongevallen was. 
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% VKOLL tussen 00u en 05u 2013 2014 2015 
(tem juni) 

2016 

Provincie West-Vlaanderen 7,7 5,3 6,1 5,6 
cluster 1 (Ieper, H, Z) 9,0 6,3 2,7 6,9 
cluster 2 (Torhout, K, H, L) 8,9 5,8 6,6 5,5 

Referentiegemeenten 8,6 6,8 7,8 6,7 
 

 

 
 
 
We willen hier nagaan of er een stijging merkbaar is van het aantal (letsel)ongevallen tijdens de 
nachtelijke uren, met name de uren wanneer de straatverlichting gedoofd wordt. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. De nachtelijke ongevallen in cluster 1 (Ieper, H en Z) dalen tussen 2013 en 2015. In 
2016 zal dit percentage vermoedelijk opnieuw stijgen, maar het percentage dat zal bereikt worden is 
nog steeds lager dan het percentage in 2013 en gelijkaardig aan de percentages van de overige 
niveaus/regio’s in 2016. De trend van de nachtelijke ongevallen in cluster 2 (Torhout, K, H, L) is 
identiek aan die van de referentiegemeenten en de provincie, en zonder opvallende stijgingen of 
dalingen, dus ook hier zijn er geen aanwijzingen dat er plots méér ongevallen ’s nachts gebeuren, 
terwijl de straatverlichting gedoofd wordt.  
 

6.4 Conclusie verkeersongevallen met lichamelijk letsel 

De verkeersongevallen met lichamelijk letsel stegen in 2014 op alle niveaus. Sinds 2014 was de 
evolutie lichtjes anders in de testgemeenten dan op niveau van de provincie en de 
referentiegemeenten: op provinciaal en referentieniveau blijven de letselongevallen tussen 2014 en 
2015 ongeveer constant om in 2016 vermoedelijk licht te dalen; in beide clusters testgemeenten 
dalen de letselongevallen zowel in 2015 als in 2016 (vermoedelijk). Dit wijst erop dat de invoer van de 
maatregel geen stijging van de letselongevallen veroorzaakte, aangezien het net in de testgemeenten 
is dat de letstelongevallen sterkst gedaald zijn sinds 2014. 
 
Naast de algemene evolutie werd ook nagegaan of er veranderingen merkbaar zijn in het tijdstip van 
de ongevallen, en met name of de ongevallen die zich voordoen terwijl de straatverlichting gedoofd is, 
gestegen zijn. De trend van de letselongevallen uit cluster 1 verschilt van die uit cluster 2. Het 
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percentage nachtelijke letselongevallen uit cluster 2 (Torhout, K, H, L) volgt dezelfde trend als de 
provincie en de referentiegemeenten: het percentage nachtelijke ongevallen zakt tussen 2013 en 
2014, om daarna ongeveer gelijk te blijven. In cluster 2 is er met andere woorden geen indicatie voor 
een invloed van de maatregel. In cluster 1 (Ieper, H, Z) zakt het percentage nachtelijke 
letselongevallen zowel in 2014 als in 2015 om in 2016 terug te stijgen naar het niveau van de andere 
niveaus. Ook in cluster 1 kunnen geen aanwijzingen gevonden worden dat het doven van de 
straatverlichting in 2014 een invloed zou hebben op de verkeersongevallen, in die zin dat ze de 
nachtelijke verkeersongevallen zou doen toenemen.  
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7 VERNIELINGEN EN VANDALISME 

7.1 Definitie 

Vernielingen of vandalisme is de opzettelijke vernieling, onbruikbaarmaking of beschadiging van 
andermans goederen, zonder dat de vernieler het oogmerk heeft er een materieel voordeel uit te 
halen.  
 
Brandstichting (incl ontploffingen) is de opzettelijke vernieling, onbruikbaarmaking of beschadiging 
van goederen, door het stichten van brand of door ontploffing.  
 

7.2 Evolutie van het fenomeen 

 
Absoluut aantal feiten vernielingen 

en vandalisme  2013 2014 2015 2016 (tem juni) 

Provincie West-Vlaanderen 9709 9277 8118 4016 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 378 316 398 120 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 281 245 220 118 

Referentiegemeenten 2180 2136 1818 922 

 
 
De evolutie van het fenomeen vernielingen en vandalisme over de laatste vier jaar vertoont op de 
meeste niveaus een gelijklopende trend. Zowel op provinciaal niveau als op niveau van de 
referentiegemeenten is het zo dat het aantal feiten tussen 2013 en 2015 gestaag daalt om in 2016 
(vermoedelijk) te stagneren.  
 
Het risico om slachtoffer te worden van vernielingen of vandalisme lag in de meeste jaren hoogst op 
niveau van de provincie en laagst in de gemeenten van cluster 2 (Torhout, L, H en K). 
 
In de testgemeenten van cluster 1 (Ieper, Zonnebeke en Heuvelland) was de trend anders: tussen 
2013 en 2014 daalde het aantal feiten, om behoorlijk te stijgen in 2015. In 2016 daalt het aantal feiten 
dan weer. Men zou kunnen opperen dat de waargenomen toename in aantal feiten in 2015 in de 
gemeenten Ieper, Heuvelland en Zonnebeke mogelijk gelinkt kan worden aan het doven van de 
straatverlichting. We zullen dit proberen na te gaan aan de hand van het concrete pleegtijdstip. In 
ieder geval, mocht er al een invloed geweest zijn in 2015 in de gemeenten van cluster 1, dan is die 
invloed helemaal verdwenen in 2016. 
 
In de gemeenten van cluster 2 (Torhout, K, H en L) werden geen opvallende stijgingen of sterk 
afwijkende tendensen genoteerd ten opzichte van het provinciaal of referentieniveau, zij het dat de 
vermoedelijke tendens in 2016 in de testgemeenten van cluster 2 toch lichtjes stijgend zal zijn, in 
tegenstelling tot een stagnatie op de niveaus van de referentiegemeenten en provincie. Ook hier 
zullen we de pleegtijdstippen verder onderzoeken.  
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In onderstaande tabel wordt de evolutie tussen de verschillende jaren op een kwantitatieve 
(procentuele) manier weergegeven.  
 
 

vergelijking van de evolutie 

vernieling en vandalisme 2013-2014 2014-2015 2015-2016 schatting 

Provincie West-Vlaanderen -4,45 -12,49 -1,06 

cluster 1 (Ieper, H, Z) -16,40 25,95 -39,70 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) -12,81 -10,20 7,27 

Referentiegemeenten -2,02 -14,89 1,43 

 
 

7.3 Pleegtijdstip 

 
Een eerste grafiek geeft – ter info – de verdeling weer van de feiten van vernielingen en vandalisme. 
De grafiek toont de verdeling over de uren van de dag, gaande van 1u ’s morgens tot 24u ’s avonds. 
Hier wordt de som weergegeven van alle feiten van de provincie, voor de jaren 2013 tot en met juni 
2016. Uit deze grafiek blijkt dat het aantal feiten van vandalisme doorgaans het hoogst is tussen 15u 
in de namiddag en 3u ’s nachts. Vanaf 3u ’s nachts neemt het aantal feiten gestaag af om laag te 
blijven gedurende de dag tot in de (late) namiddag om vervolgens opnieuw toe te nemen.  
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Als men over de jaren heen en op alle niveaus samen kijkt naar wat het gemiddelde percentage feiten 
is dat gepleegd wordt tussen 00u en 05u ’s nachts dan komen we op een percentage van 22%.  De 
volgende tabel en grafiek geven hetzelfde weer, namelijk de evolutie over de jaren heen, per niveau, 
van het aandeel nachtelijk gepleegde feiten van vernieling en vandalisme (tussen 00u en 05u). Hieruit 
kan afgelezen worden dat zowel op niveau van de provincie als op niveau van de 
referentiegemeenten, het percentage nachtelijk gepleegde feiten gestaag daalt. De beide clusters 
testgemeenten vertonen onderling een gelijkaardige tendens, maar een tegengestelde tendens aan 
die van de provincie en de referentiegemeenten: zowel in 2014 als in 2015 steeg het percentage 
nachtelijk gepleegde feiten, om in 2016 opnieuw te zakken naar een gelijkaardig niveau als in 2013.  
 
In cluster 1 merkten we in 2015 een stijging van de feiten van vandalisme én een verschuiving van 
het pleegtijdstip richting nachtelijke uren. In cluster 2 merkten we in 2015 geen stijging van de feiten, 
maar wel een verschuiving van het pleegtijdstip naar de nacht. Ook in cluster 2 zullen we 
(vermoedelijk) in 2016 een lichte stijging van de feiten kunnen noteren, maar het pleegtijdstip wijst 
niet langer in de richting van een invloed van het doven van de lichten. 
 
Het is dus niet uit te sluiten dat de procentuele verhoging van de nachtelijk gepleegde feiten, die het 
sterkst was in 2015, en dus de verschuiving van het pleegtijdstip in beide testgemeenten, een gevolg 
was van het invoeren van de maatregel. Echter, ook al concluderen we dat de verschuiving van het 
pleegtijdstip van het vandalisme een gevolg is van het doven van de straatverlichting, de verschuiving 
is er (vermoedelijk) niet langer in 2016, wat erop wijst dat het effect slechts tijdelijk was. De verhoging 
in 2016 van het aantal feiten in cluster 2 heeft immers vermoedelijk niets te maken met het doven van 
de straatverlichting, aangezien er zich in 2016 in alle testgemeenten een sterke daling voordeed van 
het aandeel nachtelijk gepleegde feiten.  
 
 

% vernielingen en vandalisme 
gepleegd tussen 00u en 05u 2013 2014 2015 

(tem juni) 
2016 

Provincie West-Vlaanderen 22,1 22,5 21,5 20,5 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 20,9 22,5 24,4 19,6 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 19,8 21,0 27,1 19,1 

Referentiegemeenten 20,7 20,1 19,3 16,9 
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7.4 Conclusie vernieling en vandalisme 

 
Uit de evolutie van het aantal feiten van vernielingen en vandalisme in de provincie West-Vlaanderen 
en in de referentiegemeenten konden we afleiden dat het fenomeen de afgelopen 4 jaar een gestaag 
dalende tendens vertoont en het laatste jaar vooral stagneert. Ook in de gemeenten van cluster 2 was 
de tendens gelijkaardig, met die uitzondering dat er in 2016 in cluster 2 vermoedelijk een lichte 
stijging genoteerd zal worden, in tegenstelling tot een stagnatie in de provincie en in de 
referentiegemeenten.  
 
De tendens in de gemeenten van cluster 1 volgt een andere evolutie: de feiten stijgen opvallend in het 
jaar 2015 om in 2016 terug sterk te zakken. Meteen rijst de vraag of de stijging in 2015 in de 
gemeenten van cluster 1 gelinkt kan worden aan de invoer van de maatregel. Om op die vraag te 
kunnen antwoorden werd het pleegtijdstip onderzocht van de feiten. Daaruit blijkt dat de feiten in 2015 
in cluster 1 weldegelijk meer ’s nachts gepleegd werden. Er was in 2015 met andere woorden sprake 
van zowel een stijging van het aantal feiten als een verschuiving van de feiten naar de nacht. In 2016 
valt in cluster 1 zowel het aantal feiten als het nachtelijk percentage sterk terug.  
 
In cluster 2 was er in 2015 geen stijging van de feiten, maar wel een verschuiving van de feiten. De 
lichte stijging van de feiten in cluster 2 in 2016 kan niet gelinkt worden aan de maatregel, aangezien 
het nachtelijk aandeel feiten opnieuw sterk daalt in 2016. 
 
Met andere woorden, indien we besluiten dat er in 2015 weldegelijk een invloed voelbaar was in de 
testgemeenten van het doven van de straatverlichting, (want er was in cluster 1 én een stijging van de 
feiten én een stijging van het nachtelijk percentage feiten; in cluster 2 was er enkel een verschuiving 
van de feiten, maar geen stijging), dan is dit effect slechts tijdelijk geweest, want in 2016 zal alles 
vermoedelijk terugvallen op de oude niveaus, zowel qua aantal feiten als qua pleegtijdstip. Bovendien 
was het effect vooral merkbaar in een tijdelijke verschuiving van de feiten van de dag naar de nacht, 
en slechts in mindere mate in een tijdelijke stijging van de feiten op zich.  
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8 DIEFSTALLEN MET GEWELD EN GEWAPENDERHAND 

8.1 Definitie 

In dit luik worden zowel diefstallen met geweld zonder wapens als diefstallen gewapenderhand 
samengenomen.  
 
Diefstallen gewapenderhand zijn diefstallen gepleegd door middel van geweld of bedreiging (art. 468 
Sw.), diefstallen gelijkgesteld met diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging (art. b469 
Sw.) en afpersing (art.470 Sw.), indien wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt 
of getoond of indien de schuldige doet geloven dat hij gewapend is of indien de schuldige gebruik 
maakt van weerloosmakende of giftige stoffen. 
 
Diefstallen met geweld (andere dan diefstallen gewapenderhand) zijn diefstallen met 
geweld/bedreiging of afpersing op eender welke plaats (art. 468, 469 et 470 Strafwetboek), behalve 
die feiten waarbij de dader een wapen (vuurwapen of ander wapen) gebruikt heeft. 
 

8.2 Evolutie van het fenomeen 

 
In de eerste tabel wordt het absoluut aantal diefstallen met geweld (met en zonder wapens) per jaar 
weergegeven. Voor 2016 wordt het aantal weergegeven voor de maanden januari tot en met juni (6 
maanden). In de daaropvolgende grafiek wordt het aantal feiten weergegeven, berekend per 10000 
inwoners, om op die manier de vergelijking tussen de verschillende regio’s en niveaus makkelijker 
mogelijk te maken. In de grafiek wordt voor 2016 wel de schatting gegeven voor heel het jaar, door 
het aantal feiten van januari tot en met juni te vermenigvuldigen met 2. Bij de diefstallen met geweld 
wordt met relatief lage absolute aantallen gewerkt, zeker op niveau van de clusters. Het is dus 
raadzaam enige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij de interpretatie van de data.  
 
Absoluut aantal dfst met 

geweld/gewapenderhand  2103 2014 2015 2016 (tem juni) 

Provincie West-Vlaanderen 978 868 883 412 

cluster 1 (Ieper, H, Z) 28 23 29 22 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) 17 11 18 9 

Referentiegemeenten 181 200 171 93 

 
Bekijkt men de evolutie binnen de provincie West-Vlaanderen van de diefstallen met geweld en 
gewapenderhand sinds 2013, dan ziet men op alle niveaus een andere tendens. Op niveau van de 
provincie ziet men een lichte maar gestage dalende trend (ook al steeg het aantal feiten in 2015 heel 
lichtjes ten opzichte van 2014). De diefstallen met geweld en gewapenderhand in de 
referentiegemeenten schommelen wat: een verhoging in 2014 wordt gevolgd door een daling in 2015 
om vermoedelijk opnieuw lichtjes te stijgen in 2016. De beide groepen testgemeenten (cluster 1 en 2) 
vertonen tussen 2013 en 2015 een gelijke tendens, namelijk een daling van het aantal feiten in 2014 
gevolgd door een stijging in 2015. In 2016 zal de tendens in beide clusters waarschijnlijk niet meer 
dezelfde zijn. Waar het aantal feiten in cluster 2 (Torhout, Lichtervelde, Hooglede en Kortemark) gelijk 
blijft tussen 2015 en 2016, is er een sterke stijging merkbaar in de gemeenten van cluster 1 (Ieper, 
Zonnebeke en Heuvelland). In de gemeenten van cluster 1 zal er dus waarschijnlijk 2 jaar op rij een 
stijging genoteerd worden van het aantal feiten, in tegenstelling tot de tendens op provinciaal niveau, 
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die eerder dalend is. In het volgende luik zal gepoogd worden na te gaan of er een link kan gevonden 
worden met het doven van de straatverlichting, aan de hand van het pleegtijdstip. 
 
 

 

 
 

vergelijking van de evolutie dfst 

geweld en gewapenderhand 2013-2014 2014-2015 2015-2016 schatting 

Provincie West-Vlaanderen -11,25 1,73 -6,68 

cluster 1 (Ieper, H, Z) -17,86 26,09 51,72 

cluster 2 (Torhout, K, H, L) -35,29 63,64 0,00 

Referentiegemeenten 10,50 -14,50 8,77 

 

8.3 Pleegtijdstip 

De eerste grafiek geeft de verdeling weer van het aantal diefstallen met geweld, met en zonder 
wapenvertoon. De grafiek toont de verdeling over de uren van de dag, gaande van 1u ’s morgens tot 
24u ’s avonds. Hier wordt de som weergegeven van alle feiten van de provincie, voor de jaren 2013 
tot en met juni 2016. Uit deze grafiek blijkt dat er een piek kan waargenomen worden van het aantal 
diefstallen met geweld tussen 14u en 19u.  
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Als men over de jaren heen en op alle niveaus samen kijkt naar wat het gemiddelde percentage feiten 
is dat gepleegd wordt tussen 00u en 05u ’s nachts dan komen we op een percentage van 17%.  De 
volgende tabel en grafiek geven hetzelfde weer, namelijk de evolutie over de jaren heen, per niveau, 
van het procentuele aandeel gepleegde diefstallen tussen 00u en 05u, met name als de 
straatverlichting gedoofd wordt. Dit luikje dient echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden, aangezien met lage absolute aantallen gewerkt wordt, wat steeds een risico op vertekening 
van de resultaten inhoudt. De gegevens van beide clusters testgemeenten werden reeds 
samengeteld, om hieraan reeds ietwat tegemoet te komen.  
 

% dfst met geweld en 
gewapenderhand gepleegd 
tussen 00u en 05u 2013 2014 2015 

(tem juni) 
2016 

Provincie West-Vlaanderen 18,2 16,4 17,6 17,1 
Testgemeenten 25,6 6,7 16,7 10,8 
Referentiegemeenten 12,7 19,9 17,1 14,2 
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Bekijkt men de percentages op provinciaal niveau dan blijven de percentages ongeveer stabiel. In de 
referentiegemeenten was er een piekje merkbaar in 2014 (in 2014 werden plots méér feiten gepleegd 
tussen 00u en 05u) om zowel in 2015 als in 2016 te zakken (minder feiten worden tussen 00u en 05u 
gepleegd). De gegevens van de testgemeenten schommelen sterk, wat een gevolg kan zijn een 
vertekening door lage absolute aantallen. De nodige voorzichtigheid is hier dus geboden. 
Desalniettemin zien we dat het percentage nachtelijk gepleegde feiten in de testgemeenten in 2014 
daalt, waarna het in 2015 opnieuw stijgt, om vermoedelijk in 2016 opnieuw te dalen. De stijging in 
2015 brengt het niveau van de testgemeenten op gelijke hoogte met dat van de provincie en de 
referentiegemeenten, wat dus op zich niet ongewoon is.  
 
Eerder in dit luik merkten we een stijging op van het aantal feiten in cluster 1 (Ieper, Heuvelland en 
Zonnebeke) in 2016. Uit bovenstaande grafiek blijkt echter dat het aantal feiten ’s nachts gepleegd 
(tijdens de tijdsspanne van de gedoofde lichten) in 2016 in de testgemeenten daalt, wat er dus op 
wijst dat de stijging in 2016 in cluster 1 niet gelinkt kan worden aan de maatregel.  

8.4 Conclusie diefstallen met geweld en gewapenderhand 

 
Belangrijk om mee te geven in dit luik, alvorens conclusies kunnen getrokken worden, is het feit dat 
hier met relatief lage absolute aantallen gewerkt wordt, wat de betrouwbaarheid van de data niet ten 
goede komt. Het is dus belangrijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de gegevens.  
 
Bekijkt men de evolutie van de diefstallen met geweld en gewapenderhand, dan is het aantal feiten 
op de meeste niveaus en regio’s min of meer stabiel, met uitzondering van cluster 1 (Ieper, 
Heuvelland en Zonnebeke), waar in 2016 (vermoedelijk) een stijging zal genoteerd worden. Het 
pleegtijdstip van de feiten in 2016 wijst echter uit dat het aandeel nachtelijk gepleegde feiten 
(vermoedelijk) zal dalen, wat dus betekent dat er waarschijnlijk geen link is tussen de stijging van de 
feiten en het doven van de straatverlichting. Ook algemeen, los van mogelijke stijgingen van feiten, 
werden er geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke verschuiving van het pleegtijdstip.  
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9 CONCLUSIE 

In deze analyse werd geprobeerd om een antwoord te bieden op de vraag ‘is er een verhoging van de 
criminaliteit en de verkeersongevallen merkbaar in die gemeenten waar de straatverlichting ’s nachts 
gedoofd wordt?’ Deze vraag werd onderzocht aan de hand van een aantal criminaliteitsvormen, 
namelijk de inbraken in bedrijven en handelszaken, diefstallen in woningen, vernielingen en 
vandalisme en de diefstallen met geweld/gewapenderhand. Daarnaast werden ook de 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel onder de loep genomen. De testgemeenten voor dit 
onderzoek waren Ieper, Heuvelland en Zonnebeke (cluster 1) enerzijds, en Torhout, Lichtervelde, 
Kortemark en Hooglede (cluster 2) anderzijds.  
 
Uit de analyse bleek dat er van een aantal fenomenen kon besloten worden dat er met grote 
waarschijnlijkheid geen invloed was van de invoer van de maatregel en van een aantal fenomenen 
waren we geneigd te besluiten dat er mogelijks sprake kon zijn van een lichte of tijdelijke invloed. Er 
was geen enkel fenomeen waarbij sprake is van een vermoeden van sterke invloed.  
 
De fenomenen waarbij we besloten dat er vermoedelijk geen invloeden geweest zijn van het doven 
van de straatverlichting zijn inbraken in bedrijven en handelszaken, verkeersongevallen met 
lichamelijk letsel en diefstallen met geweld/gewapenderhand.  
 
Bij twee fenomenen is er sprake van een indicatie van een mogelijke invloed van de invoer van de 
maatregel, namelijk bij het fenomeen diefstallen in woningen en vernielingen en vandalisme. Wat de 
diefstallen in woningen betreft, werd besloten dat het zo lijkt te zijn dat er verschuivingen zijn in het 
pleegtijdstip richting nachtelijke uren, in regio’s waar de lichten gedoofd worden ‘s nachts. Het is 
echter niet duidelijk of deze verschuivingen permanent zijn of slechts tijdelijk. Bovendien lijkt het 
voorlopig ook niet zo te zijn dat de maatregel zorgt voor een opvallende toename van het aantal 
diefstallen in woningen. Ook voor het fenomeen vandalisme zijn we geneigd aan te nemen dat er een 
invloed voelbaar geweest is in de testgemeenten. Het gaat echter vermoedelijk om een tijdelijk effect, 
en het effect was vooral te vinden in een verschuiving van de feiten van de dag naar de nacht, en 
slechts in mindere mate in een tijdelijke stijging van de feiten op zich 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat er voorlopig geen reden is om aan te nemen dat er sprake is 
van een grote impact van het doven van de straatverlichting op de criminaliteit en verkeersveiligheid. 
Van de 5 onderzochte fenomenen werd slechts bij 2 fenomenen een mogelijke indicatie gevonden dat 
het fenomeen beïnvloed zou kunnen geweest zijn door het doven van de straatverlichting ’s nachts. 
Het mogelijke effect dat gevonden werd bestond vooral uit een verschuiving van het pleegtijdstip van 
de dag naar de nachtelijke uren en niet zozeer in een stijging van de feiten. Bovendien wijst alles er 
voorlopig op dat de effecten slechts van tijdelijke aard zijn, zowel de verschuiving van het pleegtijdstip 
als een mogelijke stijging van de feiten.  
 
Als aanbeveling kan meegegeven worden dat het nuttig kan zijn, in de gemeenten waar de maatregel 
binnenkort ingevoerd zal worden, om extra politiecapaciteit in zetten tijdens de nachtelijke uren, 
vooral gericht op de meest gevoelige fenomenen, namelijk diefstallen in woningen en vandalisme. Op 
die manier kan geanticipeerd worden op een mogelijke verschuiving van het pleegtijdstip en op een 
mogelijke toename van de feiten. Daarnaast kan een studie van de subjectieve 
onveiligheidsgevoelens ook een meerwaarde bieden, temeer omdat deze studie zich enkel beperkt 
tot de objectieve criminaliteitscijfers en dus geen zicht geeft op hoe de bevolking het doven van de 
straatverlichting subjectief ervaart of beleeft.  
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