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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

De laatste tijd lijkt Gent wel te kampen te hebben met een opstoot van incidenten die
gerelateerd zijn met messen.
In maart was er een incident met een 50-jarige man die op een zondagochtend werd
neergestoken in de Emiel Lossystraat in Sint-Amandsberg.
In april werden waar in de media gewag gemaakt van twee steekincidenten. Er was een
familiale twist vlak bij het Station Dampoort op 23 april, en eind april was er een incident
in de buurt van de Kwaadham waarbij een jongeman van 19 jaar verschillende messteken
kreeg.
Begin mei was er dan weer een incident met een man die voor zijn woning werd
aangetroffen met een steekwonde in de buik.
Vraag:

Hoeveel aan messen gerelateerde incidenten gebeurden er de laatste drie jaar in Gent
(2020, 2021 en 2022)?
Gaat het aantal aan messen gerelateerde incidenten de laatste tijd in stijgende lijn?
Zijn er aanwijzingen dat incidenten met messen zich eerder in bepaalde sociologische
bevolkingsgroepen voordoen?
Is er bij de politie specifieke aandacht voor dergelijke incidenten?

Antwoord

Ik verneem van de politie dat hun registraties van feiten wordt gebaseerd op kwalificaties
zoals deze zijn opgenomen in het strafwetboek. Feiten waar mogelijks sprake zou zijn

van een mes vallen onder kwalificaties zoals slagen en verwondingen, (poging) doodslag,
(poging) moord, … maar ook illegale wapendracht of zelfmoord.
Om na te gaan of er al dan niet sprake was van een mes tijdens een tussenkomst is
onbegonnen werk. Het zou betekenen dat iedere pv afzonderlijk moet nagelezen worden.
Bijkomend kan het zijn dat er een mes wordt aangetroffen maar dat het mes nooit
gebruikt werd. Er zijn dus geen cijfergegevens voor handen om uw vragen correct te
beantwoorden.
De korpsleiding verzekert mij dat bij meldingen van feiten waarbij sprake is van een mes
de politie zeer omzichtig te werk gaat. De ploegen op het terrein krijgen in dergelijke
gevallen vaak ondersteuning van het COPS team. Over de voorbije 3 jaar werden 194
messen in beslag genomen die gebruikt werden als wapen. In 2020 werden 92, in 2021 74
en de eerste maanden in 2022 28 messen in beslag genomen.

