
Meer info
Preventiedienst
Philipssite 4, 3001 Leuven
Tel. 016 21 07 00 of preventie@leuven.be

Nuttige links
 www.leuven.be/fietsen
 www.politie.be/5388
 www.velo.be  
 www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal /voertuigcriminaliteit
 www.fietsersbond.be/fietsmateriaal
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Met de steun van de Directie Lokale Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken

Fietsdiefstal? 
Hoe voorkom je dit?
Veilig en correct stallen

www.leuven.be/fietsen

 Doe in geval van fietsdiefstal altijd aangifte bij de politie. Dit kan op verschillende manieren: 

 » ter plaatse bij een commissariaat in de buurt: www.politie.be/5388/contact/commissariaten
 » via het e-loket: www.police-on-web.be
 » bij de fietscentrale tijdens de openingsuren

 Zo kan de politie je op de hoogte brengen wanneer je fiets teruggevonden is en kan je hem ophalen bij de fietscentrale. 
Met je aangifteformulier is het ophalen van je gestolen fiets gratis.

 Zorg dat je een zo goed mogelijke beschrijving van je fiets kan geven, onder andere: merk, kleur, type (bv. herenfiets, 
 damesfiets, vouwfiets), graveernummer, Velo- of KUL-nummer. Een fietspas of een foto van je fiets op je smartphone is 
een handig hulpmiddel. 

 Met je aangiftebewijs kan je bij vzw Velo tijdelijk een vervangfiets huren: www.velo.be. Verder organiseren fietspunt  Leuven 
en de preventiedienst jaarlijks een tweedehandsfietsenmarkt waar je ook terecht kan voor een vervangfiets. 

Werd je fiets gestolen?Laat je fiets gratis graveren
Na de zomer van 2018 wordt je fiets gemerkt met een fraudebestendige sticker in plaats van gegraveerd. Dit is geen garantie 
tegen diefstal, maar het schrikt dieven wel af en vergroot de kans dat je je fiets terugkrijgt. Via je rijksregisternummer op de 
sticker kan de politie jou contacteren wanneer de fiets teruggevonden is. Om je fiets te laten merken kan je terecht bij: 

Fietspunt Station Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1/001, 3000 Leuven   
016 21 26 01 of fietspuntleuven@velo.be
Van maandag tot vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur

Fietscentrale Stad Leuven

Diestsesteenweg 102, 3010 Kessel-Lo
016 21 09 90 of fietscentrale@leuven.be
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: tussen 13.00 en 16.30 
uur, donderdag tussen 13.00 en 16.30 uur en tussen 17.30 en 
20.00 uur. Zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur

Velo vzw

Hollestraat 1, 3001 Heverlee   
016 29 87 40 of info@velo.be
Van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur

De gemeenschapswachten  

Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
016 27 26 90 of gemeenschapswachten@leuven.be
Op afspraak 
Verenigingen, scholen en bedrijven kunnen een merkactie 
aanvragen. Dit kan voor minimum 20 fietsen en minstens 1 
maand op voorhand. 
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Een goed slot is gemaakt van gehard staal en zorgt dat je je fiets kan vast-
maken aan een fietsenrek. Twee sloten zijn altijd veiliger dan één. Hieronder 
enkele voorbeelden van goede fietssloten.

Wat is een goed slot? Voorkom fietsdiefstal

Andere fietssloten, zoals een (spiraal-)kabelslot of smal beugelslot, bieden onvoldoende weerstand tegen een kniptang, 
zaag of hefboom en laten dikwijls niet toe je fiets vast te maken aan een fietsenrek.

De Nederlandse stichting ART ontwikkelde een keurmerk om aan te duiden hoe veilig een slot is. Ze ken-
nen hiervoor sterren toe aan een slot. Hoe meer sterren een slot heeft, hoe kleiner de kans op diefstal. 
Voor meer info zie: www.stichtingart.nl

✔	 Plaats je fiets in een fietsenstalling of fietsenrek. Bevestig kader en wiel aan een 
stevig verankerd voorwerp. 

✘ Maak je fiets niet vast aan stadsmeubilair (bv. verkeersborden of  verlichtingspalen) 
of aan andere gestalde fietsen. Hiermee hinder je andere weggebruikers.

✔ Maak je fiets vast met een stevig fietsslot en gebruik bij voorkeur twee fiets-
sloten, zeker in rekken met een steun voor het voorwiel. Zo kan je zowel aan de 
steun als aan het fietsframe een slot bevestigen.

✘ Laat geen voorwerpen achter in je fietszakken of op je bagagedrager.  Vergeet 
ook niet afneembare objecten van je fiets te verwijderen (bv. afneembaar fiets-
lichtje).

✔ Maak gebruik van een fietsenstalling onder toezicht en zet je fiets op een goed 
verlichte plaats.

✘ Vergeet je fiets thuis in een garage, bergruimte of tuinhuis niet te sluiten. Doe de 
deur ook op slot. 

✔ Laat je fiets merken. Een gemerkte fiets kan fietsdieven afschrikken en bij dief-
stal kan de politie je verwittigen als je fiets teruggevonden is.

breed beugelslot kettingslot
kaderslot/ringslot
met insteek ketting

Doe niet gek, zet je fiets op de juiste plek!
Je mag je fiets niet overal stallen. Volgens het politiereglement moet je gebruik maken van een fietsenstalling in 
de nabije omgeving. In  volgende situaties mag de politie fietsen wegnemen en in de eerste drie situaties riskeer 
je een GAS-boete:  

 Fietsen die hinderlijk gestald zijn waardoor hulpdiensten of voetgangers niet meer kunnen passeren.

 Op locaties waar het verboden is fietsen te stallen, onder andere: 

  • het Martelarenplein en omgeving • de Grote Markt
  • het Rector De Somerplein • de Savoyestraat
  • het Margarethaplein • de achterkant van het station
  • tijdens de zomermaanden: de Oude Markt en de zijstraten

 Een verkeersbord geeft op deze plaatsen het parkeerverbod aan. 
 Via www.leuven.be/fiets-parkeren vind je fietsenstallingen in de buurt terug.

 Bij grote evenementen kondigt een verbodsbord met datum en uur op voorhand het parkeer verbod aan. 

 Fietsen die langer dan drie weken onaangeroerd in een stalling op het openbaar domein blijven staan. 
Een label aan de fiets brengt de eigenaar hiervan op de hoogte. 

Tot drie maanden na het wegnemen van de fiets kan je deze in de fietscentrale ophalen. Voor een gegraveerde/
gemerkte fiets betaal je € 5, voor een niet-gegraveerde/niet-gemerkte fiets € 10. 

Opgelet! Op de terreinen van de KU Leuven gelden specifieke stallingsreglementen: 
 www.kuleuven.be/mobiliteit 

vouwslot
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