Criminele figuren en fenomenen: Definities
Autodiefstal

Een diefstal of afpersing van een auto (personenauto, vrachtwagen, bus,…), met of zonder
geweld, op eender welke plaats.

Beschadiging van auto

De opzettelijke beschadiging, vernieling of brandstichting van een auto (personenauto,
vrachtwagen, bus,…), op eender welke plaats.

Betaalkaartfraude

Een vermogensdelict waarbij reëel of virtueel gebruik gemaakt wordt van de gegevens van
een ontvreemde of gekopieerde betaalkaart (bankkaart, kredietkaart, tankkaart,…).

Bromfietsdiefstal

Een diefstal of afpersing van een bromfiets, met of zonder geweld, op eender welke plaats.

Carjacking

“Een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig op een openbare of private plaats,
waarbij de daders t.a.v. de bestuurder van een voertuig of zijn passagier(s), hetzij geweld of
bedreigingen gebruiken, hetzij op heterdaad betrapt worden en geweld of bedreigingen
gebruiken om in het bezit te blijven van het gestolen voertuig of om hun straffeloosheid te
verzekeren” (COL 6/2001).

Diefstal gewapenderhand

“Diefstallen door middel van geweld of bedreiging, de met diefstallen door middel van
geweld of bedreiging gelijkgestelde diefstallen en afpersingen, voor zover wapens of op
wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond of indien de dader doet
geloven dat hij gewapend is of weerloosmakende of giftige stoffen gebruikt” (COL
13/2002).

Diefstal met geweld zonder wapen

Een diefstal met geweld/bedreiging of afpersing, behalve die feiten waarbij de dader een
wapen (vuurwapen of ander wapen) gebruikt heeft, op eender welke plaats.

Diefstal met list

Een diefstal of afpersing waarbij de dader een list gebruikt om zijn slag te slaan.

Diefstal uit of aan auto

Een diefstal of afpersing, met of zonder geweld, op eender welke plaats, van voorwerpen
die zich in of aan een auto (personenauto, vrachtwagen, bus,…) bevinden.

Diefstal van wapens en explosieven

Een diefstal of afpersing van wapens (zowel vuurwapens als andere wapens) of
explosieven, met of zonder geweld, op eender welke plaats.

Fietsdiefstal

Een diefstal of afpersing van een fiets, met of zonder geweld, op eender welke plaats.

Garagediefstal

“Diefstal van een voertuig, na de diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de
daders geen geweld of bedreiging gebruiken” (COL 6/2001).

Geweld tegen beroepen van algemeen belang

Slagen en verwondingen tegen politieagenten, personeel openbaar vervoer, postbodes,
dokters, leerkrachten,..., dit telkens tijdens de uitoefening van hun functie (zie ook COL
3/2008).
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Graffiti

Het aanbrengen van opschriften en tekeningen op (on)roerende goederen (zonder
toestemming van de eigenaar).

Grijpdiefstal

Een diefstal, met of zonder geweld, op een openbare of voor het publiek toegankelijke
plaats, vanop of vanbij de persoon, waarbij de buit snel wordt weggenomen en het
slachtoffer zich bewust is.

Groepsverkrachting

Elke verkrachting waarbij er meer dan één dader is.

Handtasroof

Het afrukken met geweld van een handtas met het oogmerk ze te stelen in een openbare
of half-openbare plaats.

Homejacking

“Een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig, na diefstal van de sleutels ervan in een
woning, waarbij de daders, hetzij geweld of bedreigingen gebruiken, hetzij op heterdaad
betrapt worden en geweld of bedreigingen gebruiken om in het bezit te blijven van de
gestolen goederen of om hun straffeloosheid te verzekeren” (COL 6/2001).

Huisjesmelkerij

Misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon, tengevolge zijn
onwettige/precaire administratieve/sociale toestand, door een (on)roerend goed,
kamer/andere woonbare ruimte te verkopen, verhuren, ter beschikking te stellen met als
doel een abnormaal profijt te realiseren.

Humane doping

Het gebruik, de toediening, het verhandelen en de productie van illegale substanties of het
misbruik, de illegale toediening en de illegale handel in van oorsprong legale producten bij
mens of dier om prestaties te verbeteren, de fysieke figuur te veranderen of het gebruik
van bepaalde substanties te maskeren. Het begrip dopingproduct slaat niet alleen op
producten gebruikt in de sport.

Illegale vetmesting

Het gebruik, de toediening, het verhandelen en de productie op illegale manier van
substanties die als doel hebben het vetmestingsproces te beïnvloeden of het gebruik van
substanties te maskeren.

Intrafamiliaal geweld: fysisch, binnen het koppel

Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van
voedingswaren,…) binnen het koppel (zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als
ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: fysisch, tegen afstammelingen

Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van
voedingswaren,…) tegen afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: fysisch, tegen andere leden

Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van
voedingswaren,…) tegen andere familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL
3/2006)

Intrafamiliaal geweld: sexueel, binnen het koppel

Iedere vorm van sexueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) binnen
het koppel (zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL
3/2006)
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Intrafamiliaal geweld: sexueel, tegen afstammelingen

Iedere vorm van sexueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) tegen
afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: sexueel, tegen andere leden

Iedere vorm van sexueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) tegen
andere familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: psychisch, binnen het koppel

Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) binnen
het koppel (zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL
3/2006)

Intrafamiliaal geweld: psychisch, tegen afstammelingen

Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) tegen
afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: psychisch, tegen andere leden

Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) tegen
andere familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: economisch, binnen het koppel

Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling,
oplichting,…) binnen het koppel (zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als
ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: economisch, tegen afstammelingen

Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling,
oplichting,…) tegen afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)

Intrafamiliaal geweld: economisch, tegen andere leden

Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling,
oplichting,…) tegen andere familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)

Inbraak in bedrijf of handelszaak

Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een bedrijf of
handelszaak (horeca, bank, winkel, grootwarenhuis,…).

Inbraak in openbare of overheidsinstelling

Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een
openbare of overheidsinstelling (ziekenhuis, gemeentehuis, school,…).

Metaaldiefstal

Een diefstal van voorwerpen die uit een bepaald metaal bestaan of waarin metaal
verwerkt is, waarbij het doel van de diefstal niet het voorwerp op zich is, maar wel het
betrokken metaal.

Motodiefstal

Een diefstal of afpersing van een moto, met of zonder geweld, op eender welke plaats.

Nepagenten

Elk misdrijf waarbij de dader zich valselijk voordoet als zijnde politieagent om alzo zijn slag
te slaan.

Oplichting verzekering: voertuigdiefstal

Het feit waarbij een persoon valselijk aangifte doet van diefstal van zijn voertuig (auto,
moto), dit met als doel de verzekering op te lichten.

Sacjacking uit auto
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Specifieke vorm van “Diefstal uit of aan auto”, waarbij een handtas of andere voorwerpen
uit een auto worden gestolen, terwijl de bestuurder of passagier in die auto zitten.

Steaming

Specifieke vorm van afpersing, die zich afspeelt in de publieke ruimte, waarbij men in
groep rond een persoon gaat staan, en deze onder bedreiging bepaalde voorwerpen laat
overhandigen.

Werfdiefstal

Een diefstal op een (bouw)werf van:
-werfvoertuigen (kranen, bulldozers,…)
-voorwerpen specifiek aan de werf (gereedschap, grondstoffen,…)
-andere voorwerpen (zoals persoonlijke eigendommen van de bouwvakkers die in
de werfkeet liggen)

Winkeldiefstal

Een diefstal in of aan een winkel, tijdens de openingsuren, van goederen die door die
winkel te koop worden aangeboden, door personen die aanzien worden als klanten.

Woninginbraak (ruim)

Dit omvat alle feiten “Woninginbraak (strikt)”, aangevuld met inbraken in een tent,
tuinhuis, serre,…

Woninginbraak (strikt)

Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning
(huis, appartement, garage,…).

Zakkenrollerij

Heimelijke diefstal zonder geweld en zonder verzwarende omstandigheden, op een
publieke of semi-publieke plaats, van een voorwerp dat het slachtoffer bij of op zich draagt.
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