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POLITIEZONE KANTON BORGLOON 
Ervaert 2 
3840 Borgloon 
 
Annekatrien Gacoms 
Coördinator Diefstalpreventie 
beleid@pzloon.be 
011 49 44 03 
 

 
 

NOODHULP 
DRINGEND: 101 

GEWONE OPROEP: 011 49 44 00 
 
 

INBRAAKBEVEILIGING: Bescherm uzelf tegen inbrekers! 
 
 

Het aantal inbraken in Politiezone Kanton Borgloon blijft jaarlijks toenemen. Inbraken in woningen 
blijft dan ook één van de prioriteiten die de politiedienst prioritair en projectmatig wenst aan te 
pakken. Het verstrekken van diefstalpreventieadvies aan slachtoffers van woninginbraken of 
inbraakpogingen en andere geïnteresseerden is één van de actiepunten.  
 
Op deze manier kan immers een verschil gemaakt worden. Door de burgers te sensibiliseren voor het 
belang van inbraakpreventie en een gratis en objectief advies op maat van hun woning te geven 
beschikken zij over voldoende kennis om hun woning optimaal te beveiligen. Aarzel dus niet om met 
onze dienst contact op te nemen voor het maken van een afspraak via hierboven vermelde 
coördinaten, indien jullie met vragen blijven zitten na het doorlezen van deze brochure. 

 
U kan 3 soorten maatregelen nemen om de inbrekers op een afstand te houden: 
 
 

1. Organisatorische maatregelen: een voorzichtig gedrag en goede gewoonten; 
2. Bouwkundige maatregelen: degelijk hang- en sluitwerk van alle zwakke gevelopeningen zoals 

ramen en deuren; 
3. Elektronische maatregelen: enkel aangewezen indien vorige maatregelen ontoereikend 

zouden zijn. 
 

 
De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een huis goed bouwkundig 
beveiligen heeft bijvoorbeeld weinig nut als u hardnekkig de sleutel van de achterdeur onder het 
voetmatje blijft “verstoppen”. 
 
Het is ook noodzakelijk dat alle kwetsbare punten goed beveiligd worden. Het volstaat niet de 
achterdeur te verstevigen, als de kelderopening niet wordt afgesloten. Een inbreker zoekt meestal 
toegang via het zwakste punt. 
 

Het uitvoeren van een diefstalpreventieadvies is nooit een absolute garantie dat er in de toekomst 
geen inbraak kan plaatsvinden. Maar een Nederlandse studie heeft uitgewezen dat het toepassen van 
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een diefstalpreventieadvies de kans op inbraak met 90% verminderd. In deze brochure worden de 
verschillende soorten maatregelen, die je kan nemen om de kans op inbraak zoveel mogelijk te 
verkleinen, uitgebreid toegelicht. 

 
     

 
 1. ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 
 

Hoe een inbreker ook tewerk gaat, als men aan inbraakpreventie wil doen, begint alles met goede 
gewoonten. Men is immers niets met stevige sloten als men het raam laat openstaan. Het toepassen 
van goede gewoonten is goedkoop, eenvoudig én een eerste essentiële stap richting een veilige 
woning. 
 
Help de inbreker niet. 

 Beperk op- en inklimmogelijkheden zoals vuilnisbakken, GFT-containers, stapel houtblokken 
of bijvoorbeeld rondslingerende ladders; 

 Geef de dief geen materiaal. Berg alle materiaal slotvast op en sluit bijvoorbeeld het 
tuinhuisje degelijk af, indien mogelijk en zoniet elders opbergen van materiaal. 

 
Geef het pand een bewoonde indruk. 

 Vermijd zoveel mogelijk tekenen van afwezigheid. Laat dus licht branden en doe dit 
eventueel met behulp van een timer (locatie en tijdsinstelling regelmatig veranderen). U kan 
ook de radio laten spelen aan de hand van deze timer. Let op met boodschappen op het 
antwoordapparaat! Er bestaat ook een fake-TV die je kan installeren. 

 Tijdens een langere afwezigheid doe je best ook nog het volgende: 
o Laat brievenbus leegmaken; 
o Zorg voor beweeglijkheid rond het gebouw (gras maaien, geparkeerde auto op de 

oprit laten staan, speelgoed van de kinderen in de tuin laten liggen …); 
o Signaleer uw afwezigheid bij de politie en vraag vakantietoezicht aan via het 

aanvraagformulier of via www.police-on-web.be . 
      
Afsluitbeheer/sleutelbeheer.  

 Vermijd openstaande toegangen en verlucht dus enkel als u thuis bent. Sluit alle ramen en 
deuren en vooral ook wc-ramen en draai-kip ramen die op kip staan. Onthoud dat een 
vliegenraam geen beveiliging inhoudt! 

 Gebruik de bestaande sluitingen en doe alle sluitingen van de deur langs waar u vertrekt vast 
en dus zeker ook de nachtschoot! 

 Laat geen sleutels op de binnendeuren steken en zeker als er zich een venster in de deur 
bevindt. 

 Sluit de binnendeuren en kastdeuren niet bij uw afwezigheid. Het is wel aan te raden om een 
binnendeur te sluiten als u bijvoorbeeld gaat slapen. 

 Indien u in het bezit bent van een diefstalgevoelige auto, laat u de autosleutels best 
beneden. Dit type van daders schrikt er immers niet voor terug om de sleutels op de 
slaapkamer te komen zoeken. 
 
 
 
 
 

http://www.police-on-web.be/
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Merk en registreer uw goederen. 

 

 Ga over tot het merken, graveren, registreren en inventariseren van uw waardevolle 
goederen. Breng dus op waardevolle goederen uw rijksregisternummer aan met een stift 
(wit) met onuitwisbare inkt of via een graveertoestel (BE P/rijksregisternummer/C). 
Goederen die je niet kan graveren, bijvoorbeeld juwelen, kan je fotograferen. Inventariseer 
vervolgens alles in een registratiemap die je gratis kan bekomen. Op korte termijn zal er ook 
een digitaal exemplaar beschikbaar zijn.  

 Fietsen kan je op afspraak gratis thuis laten graveren door een gemeenschapswacht. Voor 
het maken van een afspraak kan je terecht op het gemeentebestuur. 

 
Waardenberging en buitbeperking. 
 

 Berg je waardevolle voorwerpen weg. Houd niet teveel in het gebouw en voorkom zeker 
etaleren. Het is ook belangrijk geen informatie te geven aan derden over uw bezittingen. 

 Installeer een bankkluis die degelijk verankerd wordt met keilbouten of chemische 
verankering in de muur of vloer. 

 Compartimenteer en berg je kostbare goederen op in een beveiligde kamer van het gebouw. 
      

Toegangscontrole. 
 

 Gebruik het aanwezige toegangscontrolesysteem zoals parlofoon, videofoon, camera en 
dergelijke. 

 Indien er geen zicht is op de bezoeker, laat dan een deurketting, kierstandhouder of 
deurspion installeren. 

 
 
 
 
 
 
 

Zij passen in de beveiligingsmaatregelen maar zijn 
onvoldoende indien u ze alleen toepast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht is een zeer belangrijk beveiligingsmiddel. 
Kies aan achter- en zijgevel(s) voor schrikverlichting van minstens 500 Watt.  

De armatuur van de verlichting dient vandalismebestendig te zijn en  
moet op een hoogte hangen waar ze niet manipuleerbaar is. 
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 2. BOUWFYSISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 
 

De bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn de tweede pijler van maatregelen tegen inbraak. Ze 
komen aan bod eenmaal de burger zich de organisatorische maatregelen uit een vorig hoofdstuk 
heeft eigen gemaakt. 
 

Op de gelijkvloerse verdieping zijn de zwakke en bijgevolg inbraakgevoelige gevelopeningen ramen 
en deuren, koepels, kelderopeningen en eveneens de garage als ze aansluit op de woning. Ramen en 
deuren op bovenverdiepingen die bereikbaar zijn via een plat dak, afdak, muur of brandladder 
verdienen zeker ook extra aandacht.  
 
 
 

 
GROOTSTE INBRAAKRISICO 

 

 
 

MAAR 

 
 
 
 

BEVEILIGING IS MAAR ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL! 
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Hieronder worden per zwakke gevelopening de belangrijkste en minimale beveiligingsmaatregelen 
weergegeven. 

 
BUITENDEUREN 
 
Een buitendeur is een van de zwakke plekken waarvan inbrekers vaak gebruik maken om een huis 
binnen te dringen. Beveiliging wordt best geïntegreerd vanaf de ontwerpfase van een woning. De 
minimale beveiligingselementen van een buitendeur zijn dan de volgende: 
 

 Meerpuntsluiting met minimum 3 (uitdraaiende) sluitpunten; 
 Nachtschoot van minimum 2 cm; 
 Stalen sluitkom of sluitplaat met voldoende lange schroeven (SKG**); 
 Dwarsgemonteerd veiligheidsbeslag met kernbeveiliging. 

 
 

                            
 
 
 
 
Indien dat niet mogelijk is, kan opbouwmateriaal achteraf geïnstalleerd worden om de bestaande 
deur toch inbraakveilig te maken. De volgende beveiligingselementen dienen dan aanwezig te zijn: 
 

 De meerpuntsluiting kan nagebootst worden door 2 opdeksloten te plaatsen in het 
midden boven en onder de klink; 

 Buitendeuren die voor een deel uit glas vervaardigd zijn, dienen voorzien te worden van 
afsluitbare opdeksloten;  

 Dwarsgemonteerd veiligheidsbeslag met kernbeveiliging OF dwarsgemonteerd 
veiligheidsbeslag in combinatie met een veiligheidscilinder met certificaat. 
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Opmerking 
 

 Bij naar buiten draaiende deuren zijn scharnieren de zwakke schakel. Om te voorkomen 
dat een dergelijke deur uit haar hengsels getild wordt, dient deze voorzien te worden van 
dievenklauwen.  

 Opdeksloten kunnen vervangen worden door een deurstangenslot. 
 

                                           
 
  
 
RAMEN 
 
Heel wat inbraken gebeuren via een raam omdat zij over meerdere kwetsbare punten beschikken. De 
meeste huizen hebben verschillende soorten raamconstructies en elk raam vergt dus specifieke 
beveiligingsmaatregelen. Voor de beveiliging van een raam dienen idealiter de volgende 
beveiligingselementen minimaal aanwezig te zijn: 
 

 Minimum 4 paddenstoelnokken in een stalen sluitkom; 
 Vensters met een oppervlakte van meer dan 1 m², dienen uitgerust te zijn met meer dan 

4 paddenstoelnokken met hierbij horende stalen sluitkommen; 
 Afsluitbare raamklinken. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 Politiezone kanton Borgloon – brochure inbraakpreventie 

Er zijn echter ook heel wat beveiligingssystemen verkrijgbaar om bestaande ramen, die niet voldoen 
aan de hierboven beschreven veiligheidsvereisten, te kunnen versterken: 
 

 Minimum 1 opdekslot per m² raamoppervlakte; 
 De functie van afsluitbare raamklinken kan overgenomen worden door afsluitbare 

opdeksloten te plaatsen; 
 Enkel glas dient vervangen te worden door minimaal dubbel glas. 

 
 
 
  

 
 
 
Opmerking 
 

 Elk vleugelgedeelte van een venster dat geopend kan worden, dient beveiligd te worden. 

 
 
SCHUIFDEUREN 
 
Schuifdeuren dienen minimaal de volgende beveiligingselementen te omvatten: 
 

 4 paddenstoelnokken of 2 haaksloten in combinatie met de overeenkomstige stalen 
sluitplaten; 

 Halve cilinder of cilinder met veiligheidsbeslag of afsluitbare kruk. 
 
Bestaande schuifdeuren die niet aan deze minimumvereisten voldoen, kunnen meer inbraakwerend 
gemaakt worden dankzij: 
 

  Een afsluitbare balk in de geleider van de schuivende deur of een veiligheidspen; 
  Opdeksloten of afsluitbare opdeksloten indien glaspartij niet vervaardigd is uit      

inbraakwerend glas. 
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DAKKOEPELS 
 
De beveiliging van dakkoepels is een must gezien ze gemakkelijk open te krijgen zijn door inbrekers. 
De volgende tips zijn essentieel om de inbraakveiligheid van een dakkoepel zo goed als mogelijk te 
waarborgen: 

 De lichtkoepel zelf dient vervaardigd te zijn uit polycarbonaat; 
 De koepel dient vastgemaakt te worden met eenrichtingsschroeven; 
 Bijkomende beveiliging aan de binnenkant om indringing te beletten, zoals een rooster 

of traliewerk. 
 
 

 
  
 
 
KELDERRAAM / KELDERROOSTER 

 
Het kelderraam en het kelderrooster worden vaak over het hoofd gezien bij de beveiliging van een 
huis.  
 
Voor een kelderrooster dienen minimaal één van de volgende beveiligingselementen aanwezig te zijn 
bij een grootte van 50 cm op 17 cm: 
 

 Een stang voorzien van een stevige muurverankering; 
 Twee strakgespannen kettingen. 

 
Een kelderraam kan beveiligd worden door middel van een bijkomend opdekslot of een valbeugel of 
traliewerk aan de binnenkant van het raam. 
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ROLLUIKEN 
 

Rolluiken zorgen voor een extra beveiliging op voorwaarde dat ze naar beneden zijn en niet 
opgeheven kunnen worden. Voorzie rolluikbeveiliging om oplichten te verhinderen. Elektrische 
rolluiken zijn nog veiliger. 
 
GARAGEPOORTEN 
 
Een kantelpoort bestaat uit een groot garagedeurblad die van boven naar onder wordt toegetrokken. 
Dergelijke poort beveilig je best met een stangenslot, alsook dient de cilinder degelijk afgeschermd te 
worden aan de hand van een veiligheidsbeslag. 
 
De gemotoriseerde sectionale garagepoorten zijn uitgerust met een afsluitingsmechanisme op de 
looprail. Bij het afsluiten vergrendelt de poort automatisch, zodat ze niet kan opgelicht worden. 
Beveilig de ontgrendeling om te vermijden dat de poort langs buiten manueel geopend kan worden. 
Bij een elektrische poort met afstandsbediening, opteert men best voor het gebruik van een 
afstandsbediening met rolling code. Deze zorgt ervoor dat de code bij elk gebruik gewijzigd wordt en 
bijgevolg ook niet onderschept kan worden. 
 
 
 

 
 3. ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

 
 

 
Het plaatsen van elektronische beveiliging is aanvullend op de organisatorische en bouwkundige 
maatregelen.  Elektronische beveiligingssystemen mogen hiervan nooit los gezien worden.  
 

1) Elektronische beveiligingssystemen signaleren de inbraak, vanaf het uitvoeren van de braak; 
2) Bouwkundige maatregelen verhinderen (zoveel mogelijk) het uitvoeren van de inbraak; 
3) Organisatorische  maatregelen beperken (zoveel mogelijk) de gelegenheid tot inbraak.  

      
 
VERPLICHTINGEN 

 
 - Het systeem mag geplaatst worden door een erkende installateur (Incert-label) of door de 

gebruiker zelf. Deze installateurs krijgen hun erkenningsnummer door de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken toegekend.  

- Binnen de tien dagen na het onder spanning zetten van het alarmsysteem moet u aangifte 
doen bij het voorziene meldpunt van de FOD BiZa.  Bij installatie door een installateur zal 
deze instaan voor de aangifte bij de FOD BiZa.  

- U moet een jaarlijks onderhoud laten uitvoeren van het systeem, ofwel door de gebruiker 
zelf uit te voeren of door een beveiligingsonderneming, die verplicht een schriftelijk attest 
aflevert. 

- Indien er zich een alarmmelding voordoet moet u als gebruiker éérst zelf vaststellen of het 
gaat om een ongeoorloofde indringing. Nadien mag u de politiedienst pas inlichten. 

- Het is verboden om componenten aan te sluiten die een doeltreffende tussenkomst van de 
hulpdiensten verhinderen of letsels kunnen toebrengen aan personen. 

- Bij een alarmmelding mag de geluidsinstallatie maximum drie minuten afgaan en ingeval van 
sabotage acht minuten. 
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Deze verplichtingen zijn enkel van toepassing op de alarmsystemen die geïnstalleerd zijn in eender 
welk onroerend goed en voorzien zijn van een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem. 
 
REGISTRATIE 
 
De registratie gebeurt via de website www.policeonweb.be (beheer van aangifte) op drie mogelijke 
manieren: 
 

- Via de elektronische identiteitskaart voorzien van een IK-lezer en aangepaste software; 
- Via een “token” die aangevraagd kan worden via de poortaalsite van de FOD Binnenlandse 

Zaken; 
- Via https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do. 

 
Indien de registratie van je alarmsysteem niet lukt, neem dan contact op met Jurgen Vandermeeren 
op onze hoofdzetel te Borgloon  via het nummer 011/49 44 00. 
 

 
 

 
 4. SUBSIDIES EN BELASTINGVERMINDERINGEN 

 

 
Om burgers te overtuigen en een duwtje in de rug te geven tot het treffen van inbraakwerende 
maatregelen, voorzien de gemeentebesturen in een financiële tegemoetkoming. 
 

 
Voor particuliere woningen in de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen kan er 
een subsidie van maximum 250 Euro uitgekeerd worden voor het uitvoeren van bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen. De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat onze diefstalpreventie-
adviseurs een bezoek aan uw woning hebben gebracht en dat vervolgens alle voorgestelde 
beveiligingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Meer informatie hierover is te verkrijgen via hierboven 
vermelde coördinaten of via het gemeentebestuur. 

http://www.policeonweb.be/
https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do

