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VA N  O N Z E  R E DACT EU R

PIETER LESAFFER
BRUSSEL In de steden is er

meer criminaliteit dan op het
platteland. Dat is geen verras-
sing. Maar waarmee houdt dat

verband? Het aandeel allochto-
nen? De bevolkingsdichtheid?
Armoede? Criminologen van de
Universiteit Gent en politicolo-
gen van de KU Leuven hebben het
becijferd en komen tot één bepa-
lende factor: werkloosheid. Dat
schrijven ze in het British Jour-
nal of Criminology.
‘We hebben alle mogelijke facto-
ren bekeken, en het verband tus-
sen criminaliteit en werkloosheid
bleek het sterkst’, zegt Marc
Hooghe, politicoloog aan de Leu-
vense universiteit. ‘Dit is ons ant-

woord op de studie van Marion
van San. Zij stelde begin de jaren
2000 vast dat de criminaliteit on-
der allochtone jongeren hoger lag
dan bij anderen. Maar Van San
hield geen rekening met sociaal-
economische factoren.’
‘In onze studie zochten we ook
naar een verband tussen vreem-
delingen en criminaliteit, maar
we hebben er geen gevonden. We
hebben per gemeente het aandeel
niet-Europese inwoners onder-
zocht, het aandeel Turken, Ma-
rokkanen... Het waren geen bepa-
lende factoren. Van allochtonen
met de Belgische nationaliteit
hebben we geen cijfers, maar we
weten dat dit aandeel overeen-
komt met het aandeel inwoners
met een vreemde nationaliteit
per gemeente. Onze conclusie
gaat dus ook op voor allochtonen.’
De onderzoekers stellen vast dat
‘vermogensdelicten’, zoals auto-
diefstal en inbraak, vooral in rij-

kere gebieden voorkomen en
‘agressie’, zoals slagen en verwon-
dingen en vernielingen, meer in
armere stadsdelen.
Eén uitzondering op het verschil
tussen platteland en stad is Hene-
gouwen. ‘In de hele Borinage is de
criminaliteit hoger dan in de rest
van het land’, zegt Hooghe. ‘En als
we de cijfers per gewest bekijken,
dan stellen we vast dat er in
Vlaanderen minder criminele fei-
ten zijn dan in Wallonië.’
‘Voor het Brussels Gewest hadden
we verwacht dat de criminaliteit
er hoger zou liggen, gezien de ho-

ge werkloosheid, het grootstede-
lijke karakter en de toeristische
functie.
Een verdere analyse van het ver-
band tussen werkloosheid en cri-
minaliteit hebben de onderzoe-
kers nog niet gemaakt. ‘Vermoe-
delijk heeft het met sociale cohe-
sie te maken’, zegt Marc Hooghe.
‘In een gemeente waar de werk-
loosheid hoog is, is er meer ar-
moede, heerst er meer doelloos-
heid. De sociale samenhang is er
daardoor minder groot.’
De resultaten worden vandaag
voorgesteld op de studiedag ‘Soci-
ale cohesie in Vlaanderen’ in Leu-
ven. ‘Ik hoop vooral dat deze ge-
gevens verder worden gebruikt
om het veiligheidsbeleid te on-
dersteunen’, zegt Hooghe. ‘Als je
vaststelt dat er in het Hageland
zoveel minder criminele feiten
zijn dan in de streek rond La Lou-
vière, dan moet je in die twee stre-
ken niet hetzelfde beleid voeren.’

Hoe meer werklozen
hoe meer criminaliteit
Niet het aantal allochtonen bepaalt de
criminaliteit in een gemeente, wel de
werkloosheid. En in Brussel ligt de
criminaliteit lager dan men zou
kunnen verwachten. 

● Antwoord op studie
Marion van San

● Verschil tussen stad en
platteland

● Henegouwen is
uitzondering

Criminaliteit 
in Wallonië
hoger dan in
Vlaanderen

GEEN VERBAND TUSSEN MISDAAD EN VREEMDELINGEN IN GEMEENTE

DANSEN
OP DE
BEURS-
VLOER

‘Slow, slow, quick quick
slow! En changer!’ Op
het menu van Solidan-
za, het tweedaagse
dansfeest afgelopen
weekend in de Brussel-
se Beurs, stonden alle
soorten dansen. Door
deelnemers van alle
leeftijden, met of zon-
der beperking. Dit eve-
nement ten voordele
van personen met een
handicap in het Zuiden,
werd georganiseerd
door Handicap Interna-
tional. 
De parketvloer van de
Beurs, die anders zel-
den toegankelijk is,
vormde een prachtig
dansdecor. Honderden
deelnemers gingen een
speciale uitdaging aan,
voor de sponsoractie
van Solidanza. De direc-
teur van de ngo tekende
ervoor om een uur lang
ononderbroken te dan-
sen. Anderen beloofden
vijftien dansen te doen
in een rolstoel of, zoals
Andrés Surra Rodrigu-
ez en Nathalie Jonck-
heere (foto), geblind-
doekt een tango te dan-
sen.
Het gebouw met de ho-
ge trappen werd ook let-
terlijk toegankelijk ge-
maakt. © Bart Dewaele
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KAPELLEN Vrijdagavond werd
op Eén en op RTBF een opspo-
ringsbericht van de federale poli-
tie uitgezonden. De politie zocht
een zekere Nuria in verband met
een dodelijk ongeval op 12 sep-
tember 2009 op de A8 ter hoogte
van de afrit van Hoves, in Hene-
gouwen. Een dag later zou Na-
than Nechelput (23) uit Geraards-
bergen aan zijn verwondingen
overlijden die hij opliep door dat
ongeval.
Volgens het opsporingsbericht
was de onderzoeksrechter in Ber-
gen op zoek naar een zekere ‘Nu-
ria’, een vriendin van de
overleden Nathan Nechelput. Zij
zou meer kunnen vertellen over
het tijdsgebruik van het slachtof-
fer. Alleen was ‘Nuria’ onvind-
baar, vandaar het opsporingsbe-
richt. Alleen stond er geen foto
van ‘Nuria’ bij, maar van Thari
Brosens (24) uit Kapellen.
Zodra het bericht uitgezonden
was, begon de gsm van Thari te
rinkelen. En die stopte niet meer.
Haar vrienden hadden haar met-
een herkend. Thari is in alle sta-
ten. ‘Ik kén geen Nathan Nechel-
put, ik kén geen Nuria en ik was
op 12 september helemaal niet op

de plaats van dat ongeval. Ik
vraag me af waar de politie in
godsnaam die foto’s vandaan
heeft gehaald en hoe het komt dat
ze bij dat opsporingsbericht van
die Nuria geplaatst werden.Thari
maakt zich ook zorgen: ‘Ik werk
als medisch secretaresse en ik
ben vrijwilligster bij het Rode
Kruis. Het komt heel raar over dat
ik als zogezegde getuige niet ge-
holpen zou hebben bij een onge-
val.’

Thari nam vrijdagavond onmid-
dellijk contact op met de federale
politie. ‘De politie kon mij niet
vertellen hoe het kwam dat mijn
foto’s bij het bericht stonden.
Maar er was wél al een tip binnen-
gekomen: ze kenden mijn naam
al en wisten dat ik in Kapellen
woon. De foto’s werden wel met-

een van de website van de federa-
le politie gehaald.’
Voor vader Peter is dat niet ge-
noeg. ‘Iedereen heeft de foto van
mijn dochter gezien met daarbij
groot het woord Gezocht. Ik dien
maandag een klacht in bij het co-
mité P. Ik wil een rechtzetting op
de website van de federale politie
én op de televisie, waarbij ver-
meld wordt dat de politie de ver-
keerde foto’s gepubliceerd heeft.’
Het is de familie een raadsel waar
de foto’s vandaan komen en voor-
al wie ze aan de politie kan heb-
ben bezorgd. Het opsporingsbe-
richt waarin de foto van Thari
Brosens werd gebruikt, werd ver-
spreid op vraag van het parket
van Bergen. Daar is tijdens het
weekend niemand bereikbaar
voor commentaar.
Bij de federale politie klinkt het
dat de foto’s gevonden zijn op de
computer van Nathan Nechelput.
‘We wilden weten wie dat meisje
was. Daarom hebben we een op-
sporingsbericht verspreid. Het
bericht werd ook onmiddellijk in-
getrokken. Omdat we de informa-
tie hadden gekregen die we wil-
den krijgen. We wisten nu wie dit
meisje was.’
Voor alle duidelijkheid wordt
daar nog aan toegevoegd dat nie-
mand ooit gezegd heeft dat Nuria
of het meisje op de foto iets met
het dodelijke ongeval te maken
hadden. (lej,nv)

Verkeerde foto bij opsporingsbericht
De foto van Thari Brosens verscheen bij een na-
tionaal opsporingsbericht van de politie. Terwijl
ze helemaal niets met de zaak te maken had. 

POLITIE

‘We wilden 
weten wie dat
meisje was’

Yotta, de dolfijn in het Brugse Bou-
dewijn Seapark die onlangs beviel
van een dood kalf en daarna met een
levensbedreigende nierblokkage
kampte, neemt terug deel aan de
shows. Dat heeft directeur Bernard
Logghe zaterdag gezegd bij het op-
nieuw opstarten van de shows.
De shows waren begin november op-
geschort om een intensieve en opti-

male verzorging te kunnen bieden aan Yotta. Ze is nog niet
helemaal hersteld. Ze moet het voorlopig nog voorzichtig
aan doen. (belga)

DOLFINARIUM

Yotta doet weer mee
De vrouwtjesdolfijn uit Brugge die erg ziek was, is
terug onder de levenden.

Yotta. © mvn

De Nationale Loterij heeft officieel het certificaat ‘Ver-
antwoord spel’ ontvangen. Een maand lang heeft auditor
Arthur D. Little nv de activiteiten van de Nationale Loterij
onderzocht om na te gaan of ze in overeenstemming zijn
met de door European Lotteries vastgelegde standaarden.
De conclusie was positief. Er wordt gekeken naar de oplei-
ding van het personeel, de ontwikkeling van de spelen, re-
clame, de marketing, maar ook naar verkoopmechanis-
men, sensibilisering van de spelers, naar de distributieka-
nalen en de relaties met de klanten.
De Europese standaarden vormen een referentie ten aan-
zien van de bescherming van kwetsbare groepen, met name
minderjarigen en spelverslaafden. (belga)

KANSSPELEN

Nationale Loterij 
krijgt kwaliteitslabel


