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SAMEN KUNNEN WE HET 
VERSCHIL MAKEN!

Het aantal diefstallen in woningen blijft toenemen. Dat brengt een groot onveiligheidsgevoel 
teweeg bij de burger. Dit is een zorg. 

Vanuit verschillende hoeken moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen om het inbraak-
fenomeen in te dijken. De emotionele en maatschappelijke kost per inbraak is erg groot. Denk 
maar aan de uitgaven van het slachtoffer (herstellen van de aangebrachte schade, vervangen 
van de gestolen goederen, inzet slachtofferhulp), de inzet van politie en preventie en de kosten 
die gemaakt worden door justitie. 4.667 euro per inbraak zou de gemiddelde en geschatte 
maatschappelijke kost zijn volgens een Brits onderzoek. Omgezet op jaarbasis voor onze pro-
vincie in 2012, betekent dit 33.103.031 euro (7093 feiten x 4.667 euro).

Heel wat actoren die betrokken zijn bij de aanpak van deze problematiek zien de noodzaak in 
om op een adequate wijze te reageren op dit fenomeen. Ze komen in deze brochure aan bod. 
Doel van de brochure is kennis delen en inspireren met het oog op een nog meer gedreven en 
gezamenlijke aanpak van het inbraakfenomeen en dit zowel proactief, preventief als reactief. 
‘Veilig wonen’ kan alleen maar als we geïntegreerd en integraal werken. 

Er moet meer ingezet worden op de sterk evoluerende en nieuwe technologie. Hier moeten 
de federale overheid en de federale politie een grotere rol in opnemen. Ik denk aan het 
verwerven van kennis om de nieuwe toepassingen zorgvuldig te evalueren, aan gebruiks-
vriendelijke, nuttige en betaalbare technologie kenbaar maken en ingang doen vinden ook 
bij politiediensten, overheden en preventiediensten.

Voorliggende publicatie wil een stimulans zijn om verder innoverend te werken omtrent het 
inbraakfenomeen. De opbouw van deze brochure doen we aan de hand van de metafoor 
van een menukaart. Pas als alle schotels geconsumeerd zijn, kunnen we spreken van een 
geslaagde maaltijd. 

Kortom, samen kunnen we het verschil maken en het aantal inbraken doen dalen. Daar 
geloven we sterk in.

Lodewijk De Witte
Provinciegouverneur
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HOE DE BURGER OP INTERACTIEVE MANIER BEREIKEN EN BETREKKEN?

Via het elektronisch loket ‘diefstalpreventieadvi-
seur’ kan de burger op een gemakkelijke manier 
een beroep doen op zijn diefstalpreventieadviseur. 
Een inwoner kan snel en eenvoudig een inbraak-
preventiebezoek of een informatiesessie aanvra-
gen, een vraag stellen. 

Om het loket te activeren, schrijft de adviseur de 
politiezone of preventiedienst eenmalig in op de 
website www.diefstalpreventieadviseur.be. Na-
dien ontvangt hij alle elektronische aanvragen 
rechtstreeks in zijn mailbox zonder dat hij de web-
site opnieuw moet consulteren. 

HOE DE KENNIS VAN DE LOKALE POLITIE- EN PREVENTIEDIENSTEN OP PEIL HOUDEN? 

Om het inbraakfenomeen het hoofd te bieden, tracht de dienst maatschappelijke veiligheid 
de deskundigheid van de diefstalpreventieadviseurs te bevorderen door het uitwisselen van 
informatie en praktijkkennis en het organiseren van gezamenlijke studiebezoeken en bijscho-
lingsmomenten. Daarnaast stelt zij materiaal (folders, affi ches, checklists, infostand, fi ets-
graveertoestel, banners, …) ter beschikking van de lokale diensten. Periodieke preventietips 
bezorgen we aan de gemeentelijke communicatieverantwoordelijke om deze op de website 
of in het lokaal infoblad te plaatsen.

HOE MAKEN WE GEVELOPENINGEN INBRAAKWEREND?*

Om de 7 minuten vindt er een inbraakpoging plaats aan 
een woning in België. De beperkte ‘weerstand’ van een 
gevelelement maakt het de inbreker doorgaans mogelijk 
om in te breken. Daarnaast stelt men vast dat de inbre-
ker na 5 minuten zijn inbraakpoging opgeeft. Met andere 
woorden, we moeten zorgen dat de gevelopeningen vol-
doende sterk zijn zodat de inbraakpoging wordt stopge-
zet.

De Europese normen m.b.t. inbraakwerendheid van ge-
velelementen (EN 1627 – EN 1630), verwijzen naar een 
eenduidige manier om het ‘inbraakvertragend’ karakter 
van een gevelelement te bepalen 
aan de hand van een classifi catie-
systeem bestaand uit 6 klassen van 
inbraakwerendheid. Deze klassen 
verschillen naargelang de duur van 
de weerstand van het gevelele-
ment tegen pogingen tot inbraak.

PRIKKELEN & HAPKLAAR

Aperitief komt van het Latijnse werkwoord aperire dat openen betekent. 

Zowel de kleine hapjes, als het drankje geven zin in meer. Met het aperi-

tief is het de bedoeling om de smaakpapillen te prikkelen en de gastrono-

mische aandacht te trekken. Hetzelfde gebeurt wanneer wij RAADGEVEN 

bij de voorkoming van inbraken. Buurtbewoners moeten wakker geschud 

worden om zelf alert te zijn, professionals moeten de vinger aan de pols 

houden. We streven naar een betere preventie, naar hogere en snellere 

aangiftebereidheid en naar een hogere waakzaamheid (ONTRADEN). Op 

5 vragen krijgt u hieronder ‘hapklare’ antwoorden.

HOE MEER INWONERS SENSIBILISEREN VOOR DIEFSTALPREVENTIE?

  Bereikbaarheid van de informatie over diefstalpreventie
Hoe meer informatie over diefstalpreventie, hoe meer burgers zich aangesproken voelen. Op 
de websites van de politiezones en preventiediensten is deze informatie overwegend snel en 
eenvoudig te raadplegen. Aanbevelingen om te verbeteren: een goed zichtbare vindplaats, 
groepering van alle informatie over inbraakpreventie en uniformiteit in terminologie.

  Functie en motivatie van de adviseur
Het inschakelen van vrijwilligers of het hebben 
van een preventiedienst leidt tot een toename 
van het aantal adviezen. Ook een gemotiveer-
de adviseur heeft een positieve invloed op het 
aantal adviezen. 

  Financiële stimulansen
Financiële stimulansen bewijzen hun nut. Voor 
particuliere woningen bestaan er twee moge-
lijkheden: een belastingvermindering en een 
gemeentelijke inbraakpremie. 

APERITIEF
MEER WETEN?

Zie rapport diefstalpreventieadviezen provincie 
Vlaams-Brabant. Evolutie en kritische blik, dienst 
maatschappelijke veiligheid, december 2013. 

Op te vragen via dmv.preventie@vlaamsbrabant.be  
016-26 78 01

WIST JE DAT?

De sociale waakzaamheid en aler-
theid in uw gemeente verhoogd 
kan worden door het opstarten 
van een buurtinformatienetwerk? 

Zie: www.besafe.be/nl/BIN of  
www.mijnbin.be

PRAKTIJK BIN in onze provincie 
(Boortmeerbeek):  www.bloggen.be/ 
binlievekensbossen/

WIST JE DAT?

Het Wetenschappelijk en 
Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf (WTCB) in 
2014 zijn typebestek voor 
inbraakvertragend schrijn-
werk actualiseert?

Juwelen, geld en compu-
ters de meest gegeerde 
buit vormen?

De diefstalpreventieadviseur 
neemt deze inkijkbundel mee 
op het huisbezoek om zijn 
advies te kunnen illustreren, 
samen met de checklist.

Overzicht mechanische maatregelen 

Inbraakpreventie

www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie

* Zie ook presentatie Erik Kinnaert – Normen antenne manueel bediende en aangedreven gevelelementen; Inbraakwerendheid – 
Forum Vlaams-Brabant, Inbraken en Veilig Wonen? Samen maken we het verschil!, 29 november 2013.
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 KAN JE OP HET VLAK VAN DE VERWERKING VAN DE SCHOKKENDE ERVARING OOK 
PREVENTIEF WERKEN?

Raadgeven op het vlak van de psychosociale gevolgen van een 
inbraak is nodig. Vanaf de eerste vaststellingen, moet aandacht 
besteed worden aan de psychosociale gevolgen van een inbraak.

Tips bij de opvang van slachtoffers van inbraak:

  pols wat het slachtoffer juist ervaren heeft (de impact) 
want iedereen geeft zijn interpretatie aan een inbraak;

  vraag duidelijk aan het slachtoffer wat je voor hem/haar 
kan doen;

  geef concreet aan wat er het slachtoffer (mogelijks) nog 
te wachten staat;

  verwijs door naar de hulpverlening;

   geef vanuit de politie steeds dezelfde boodschappen.

MEER WETEN?

Over hulpverlening   
bij verwerking   
van schokkende   
ervaringen: 

http://www.caw.be

EEN VERHAAL VAN HETERDAAD

De soep wordt meestal heet opgediend. Ook bij inbraaksituaties waar 

de daders nog in de buurt zijn, is snel melden de boodschap! De burger 

kan de politie helpen om daders te vatten door onmiddellijk verdachte 

handelingen te melden via het noodnummer 101. 

In België is het nood-
nummer voor  dringende 
hulp: 101 voor politie.  

112 is het Europees 
noodnummer. 

SOEP
VOORGERECHT

HARTIG EN REGELGEVEND 

Een voorgerecht komt vóór het hoofdgerecht, lees vóór de gerechtelijke 

afhandeling. De meeste voorgerechten zijn hartig. Een hartige aanpak 

van inbraken verwijst naar REGULEREN. Het gaat m.a.w. over het ‘doen 

ophouden van de inbraken’. Een manier om dit te doen, is gebruik te 

maken van het regelgevend of wettelijk kader in de ruimste zin van het 

woord. De bestuurlijke overheden spelen hierin een cruciale rol.

HOE NIEUWBOUWERS STIMULEREN OM HUN WONING INBRAAKWEREND TE 
MAKEN?

Hoe zwakker de woning, hoe enthousiaster de 
inbreker is. Een gemeente kan de bouwheer er-
toe aanzetten zijn woning van bij de start goed te 
beveiligen. Een gemeentelijke politieverordening 
technopreventieve maatregelen tegen inbraak 
kan dit stimuleren. De bouwheer wordt verplicht 
om degelijk sluitwerk te voorzien aan de geve-
lopeningen zodat deze minimum drie minuten 
weerstand bieden bij een inbraakpoging. 

HOE DOET MEN HET IN HET BUITENLAND OP REGELGEVEND VLAK? * 

Het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ (PKVW) is een succes in Nederland. Ongeveer 700.000 
woningen zijn er de afgelopen 18 jaar van een certificaat voorzien. Het politiekeurmerk kent 
een handboek voor de nieuwbouw en een afzonderlijke voor de bestaande bouw. In de 
nieuwbouw wordt vanaf de stedenbouwkundige tekening sociale veiligheid een plaats gege-
ven in het bouwproces. In de bestaande bouw wordt gewerkt met deelcertificaten waarbij 
de ‘Beveiligde Woning’ de voornaamste is. 

www.vlaamsbrabant.be/preventiemateriaal 

WIST JE DAT?

Woningen met het politiekeurmerk 
‘Veilig Wonen’ een aanzienlijk  
lagere kans op een geslaagde  
inbraak hebben (tot 90%)?

MEER WETEN?

www.ccv.nl 
www.politiekeurmerk.nl
www.veilig-ontwerp-beheer.nl

* Zie ook presentatie Hans Schelvis – Ervaringen met het politiekeurmerk in Nederland – Forum Vlaams-Bra-
bant, Inbraken en Veilig Wonen? Samen maken we het verschil!, 29 november 2013.

MEER WETEN?     

www.112.be/nl/geen-gezever.html

Samen kunnen we 
inbraken voorkomen! 

www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie

BIJ VERDACHTE HANDELINGEN 
BEL DE POLITIE OF 101

©
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HOOFDGERECHT

KAN DE RUIMTELIJKE OMGEVING INBREKERS AFSCHRIKKEN? * 

De manier waarop de openbare ruimte en 
de buurt is vormgegeven, beïnvloedt de 
veiligheid en de veiligheidsgevoelens van 
de mensen. Ruimtelijke planners moeten 
al van bij het ontwerp, bouw, inrichting en 
beheer van de openbare ruimte nadenken 
over sociale veiligheid. 

HOE KIEST EEN INBREKER ZIJN DOELWIT? ** 

Oog hebben voor de kwetsbaarheid van doelwitten voor wo-
ninginbraak is rekening houden met verschillende niveaus: 

  op buurtniveau aandacht besteden aan de welvaart van 
een buurt, functiemenging, toezicht en toegankelijkheid; 

  op straatniveau naar de connectiviteit en het straattype 
kijken; 

  op het niveau van het individuele huis; kenmerken zoals 
aanwezigheid, toezicht, zichtbaarheid en toegankelijkheid 
op de voorgrond plaatsen. 

* Zie ook presentatie Willy Miermans – Situationele preventie of Sociale veiligheid en Ruimte - Vlaams-Brabant, 29.11.2013
** Zie ook presentatie Stijn Van Daele - Waarom kiest een dader net die woning uit? Zwaktes van de woning en dadertypolo-
gieën – Vlaams-Brabant, 29.11.2013.

WIST JE DAT?

Door vooraf goed over het ontwerp en de 
inrichting na te denken, er in de beheer-
fase vaak heel veel bespaard kan worden? 
Dus: veilig beheer is effectief en bespaart 
kosten! Men zegge het voort…

WIST JE DAT?

-  Inbrekers niet snel 
veranderen en eerder 
opportunistisch zijn? 

-  Inbrekers een gemak-
kelijk doelwit kiezen: 
dicht bij huis, gekende 
omgeving, weinig te-
genstand, grote buit?

DE ABSOLUTE FOCUS

Kenmerk van een hoofdgerecht is dat het uitgebreider is dan de andere 

gangen. Bij de aanpak van inbraken is dat niet anders. Die uitgebreide 

aanpak vinden we terug in de diversiteit van spelers/partners en het 

ONDERZOEKEN. Denk maar aan de politie die vaststellingen doet, inbra-

ken onderzoekt en verdachten arresteert; het labo dat sporen opneemt 

en onderzoekt.

EEN GOEDE LABOWERKING IS DE SAUS 

Kwalitatief eerstelijns vaststellingen bestaan o.a. uit 
het systematisch uitvoeren van een grondig sporen-
onderzoek. Deze visie kadert perfect binnen een 
doorgedreven dadergerichte benadering met als 
speerpunt de labowerking.

‘It is easier to change places 
than people’ (R. Clarke).

HCP Laurent Broucker 
(DGJ/DJT, Federale Politie) 
poneert drie belang- 
rijke stellingnames:

1.  ‘Het labo is meer dan  
een steundienst, het is een 
onderzoeksdienst’.

2.  ‘Een spoor is informatie 
dat geëxploiteerd moet 
worden’.

3.  ‘Informatie moet  
kwaliteitsvol uitgewisseld 
worden, ook op  
internationaal vlak’.

Daarnaast is het belangrijk stil te staan bij de diversiteit tus-
sen daders. Er zijn vier verschillende ‘assen’ waarop daders 
kunnen verschillen. Op elk van deze assen worden de uiter-
sten geschetst. 

1.  Een eerste as heeft betrekking op de voorbereiding van de 
feiten, waarbij er een onderscheid is tussen opportunisti-
sche daders en daders die systematisch plannen.

2.  Een tweede as betreft de actieradius van de daders, met 
een onderscheid tussen lokale en (inter)nationale daders. 

3.  In een derde as komt het samen-plegen aan bod (indivi-
duele plegers en groepen).

4.  De vierde as gaat over de motivatie van de inbreker: on-
derscheid tussen het handhaven van een luxueuze levens-
stijl enerzijds en een perceptie van ‘overleven’ anderzijds.

TIP: hoe focussen op doelwitten? 

    door de buit minder aantrekkelijk te maken (vb. registratie van juwelen bij 
juweliers, strengere controles, helers opsporen); 

   door sociale cohesie te stimuleren; 

   door burgers bewust te maken van diefstalpreventieve handelingen; 

    door gericht op te sporen (geografische profilering?); 

   door buitgericht te rechercheren; 

    door sleutelfiguren te zoeken in het land van herkomst bij internationale 
plegers (heling, voorverkenning, transport, huisvesting). 
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* Zie ook presentatie Stefan De Proft - Van info tot opheldering: 10 jaar VIEW, RIR… Welke info brengt wat op? - Vlaams-Bra-
bant, 29.11.2013
**Zie ook presentatie Bart Coopman en Jack Vissers - Klaarheid bij DARK: Diefstallen in woning Aanpakken door Responsabili-
sering van de inwoners in politiezone Kastze, een goede praktijk - Vlaams-Brabant, 29.11.2013

DE CRUCIALE ROL VAN HET AIK: ZONDER INPUT GEEN OUTPUT * 

Via een goede beeldvorming en analyse leren we waar de gevoelige plekken zijn of wan-
neer extra politie inzet nodig is. Alle informatie kan hierbij belangrijk zijn. Het doorspelen 
van informatie aan de collega’s via het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK Leuven 
of Asse) en via andere kanalen is een must. 

Iedereen moet voldoende inspanningen leveren om goede input vanuit het terrein naar het 
AIK te krijgen. Hiervoor ontwikkelde het AIK Asse een originele checklist m.n. ‘NMBS TGV’.

Checklist NMBS TGV
Nadeel  - Modus Operandi – Buurtonderzoek - Sporen

Timing - Genomen maatregelen - Verdachte

DE LOKALE POLITIE: EEN SUCCESVOLLE AANPAK IS ECHT MOGELIJK! ** 

Preventie en repressie gaan hand in hand. Het actieplan van de politiezone KASTZE als 
goede praktijk is gebaseerd op de ‘Routine Activiteit Theorie’. Kernelementen om succes-
vol diefstallen te plegen zijn: gemotiveerde dader, aantrekkelijk doelwit, afwezigheid van 
toezicht. 

Betrokkenheid van alle partners is een voorwaarde om succes te boeken bij de aanpak 
van inbraken.

   de burger is zelf de eerste verantwoordelijke als het gaat om voorkomen van criminaliteit;

   in tweede lijn hebben maatschappelijke organisaties (wijkcomité, verenigingen, scholen, 
winkeliers, huisvestingsmaatschappij, …) een verantwoordelijkheid;

  in derde lijn is er de politie die een adviserende en stimulerende rol speelt;

  de regie van dit alles ligt bij de bestuurlijke overheid.

Op operationeel vlak formuleert de PZ KASTZE volgende 
aandachtspunten:

   tijdens de actiemaanden extra kwaliteitscontrole uitvoe-
ren; 

   tijdens de actieperiode zoveel mogelijk aanwezig zijn op 
de ‘hot spots’ (diefstalgevoelige plaatsen) en tijdens de 
‘hot times’ (diefstalgevoelige tijdstippen);

   attent nagaan of er sporen aanwezig zijn die tot de da-
ders kunnen leiden;

   nauwgezet toezien dat alle ingezamelde informatie op 
een adequate manier wordt  verwerkt in de politionele 
bestanden.

De actieplannen van alle politiezones van Vlaams-Brabant vermelden een gediversifieerde 
aanpak door middel van voetpatrouilles, verkeersacties, patrouilles via anoniem en politie-
voertuig en op de meest efficiënte manier aanwezig zijn op het terrein. Ook de gekende 
‘veelplegers’ krijgen extra aandacht van de politie.

DE FEDERALE POLITIE: EEN GECENTRALISEERDE EN GEDECONCENTREERDE FOCUS 
OP INBRAKEN

Ook bij de federale politie staat de aanpak van inbraak gepleegd door rondtrekkende dader-
bendes hoog op de agenda. 

HCP Tom Broekaert (diensthoofd georganiseerde diefstal) en HCP Eddy De Raedt (direc-
teur criminaliteit tegen goederen) stellen zes actiedomeinen voor een krachtdadige aanpak 
van woninginbraken voor.

WIST JE DAT?

-  De rol van de wijkpolitie niet onderschat mag worden? Een door-
gedreven kennis van de verblijfplaats van (potentiële) daders op 
het grondgebied getuigt van een slimme politionele aanpak.

-  Nauwkeuriger nazicht van de werkelijke verblijfplaats van nieu-
we inwoners vruchten kan afwerpen?

-  Een goede registratie van de informatie in de ANG je collega’s 
kan helpen?

-  Een doorgedreven samenwerking met de dienst vreemdelingen-
zaken zinvol is?

1.  Een doorgedreven kennis van de 
verblijfplaats van ( potentiële) 
daders op het grondgebied

   Beter zicht krijgen op de verschillende 
gemeenschappen in onze zones. 

   Nauwkeuriger nazicht van de werkelijke 
verblijfplaats van nieuwe inwoners.

    Gebruik maken van Art. 26 WPA – con-
trole, logementhuizen, hotels…

2.   De burger actief betrekken in de 
benadering van het fenomeen

     Verhoog de sociale waakzaamheid en 
alertheid in uw gemeente door onder 
meer: 

   -  opstarten van buurtinformatienetwer-
ken (zie www.besafe.be/nl/BIN);  

   -  overleg met (potentiële) slachtoffers of 
hun vertegenwoordigers.

    Gericht diefstalpreventieadvies.

     Beveilig de meest begeerde buit (juwe-
len en IT-materiaal).
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EEN NOODZAKELIJK SLUITSTUK

Het dessert helpt niet alleen het voor- en hoofdgerecht beter te verteren, 

het geeft de maaltijd een zoet einde. Het openbaar ministerie dat de da-

ders vervolgt, de rechter die de dader straft en zorgt dat het slachtoffer 

zijn schade vergoed krijgt. Een goed werkend strafrechtelijk apparaat is 

een noodzakelijk sluitstuk (ONDERZOEKEN EN NAZORG).

Het parket onderstreept in 
ieder geval het belang van de 

preventie. Maar wanneer preven-
tie faalt, hebben we justitie nodig.*

Er is in onze provincie een goede samen-
werking tussen politiediensten en het 
openbaar ministerie. De samenspraak 
en het overleg met het openbaar minis-
terie gebeurt beleidsmatig in zonale vei-
ligheidsraden en in het provinciaal veilig-
heidsoverleg. De nieuwe structuur van 
het openbaar ministerie Halle-Vilvoorde 
zal die samenwerking nog versterken.

3.  Beperking van de ongeremde  
mobiliteit

    Gebruik van ANPR-camera’s.

    ILP- aangestuurde controleacties geor-
ganiseerd door de geïntegreerde politie 
(FIPA).

     “Innovatieve” praktijken zoals het con-
troleren van boorddocumenten.

     Internationale seining (Interpol, Schengen).

    Toezicht en controle-acties in treinstati-
ons en op treinen. 

4.   Het vastleggen van een correcte 
identiteit

     Altijd Triptiek uitvoeren in de gevallen 
voorgeschreven door  MFO-3.

     Specifieke richtlijnen voor identiteitscon-
trole of vrijheidsberoving in het kader 
van verdachte  handelingen. 

     Bevraging internationale databanken – 
ook realtime info ! 

5.   Een doorgedreven buitgerichte  
benadering

     Voor juwelen: controle van verdachte 
handelszaken (juweliers, goudsmelters).

     Aandacht voor het financiële luik tijdens 
het onderzoek.

6.  Een doorgedreven dadergerichte 
benadering

     Kwalitatieve grondige eerstelijns vast-
stellingen: 

   -  systematisch uitvoeren van een grondig 
en kwalitatief sporenonderzoek; 

   -  een goede gedetailleerde registratie van 
de informatie in de ANG.

    Basisprincipes voor het onderzoek naar 
rondtrekkende dadergroepen:

   -  een gedegen kennis en toepassing van 
de col1/2008;

   -  het opstellen van een goed onderbouwd 
onderzoeksplan; 

   -  aandacht voor de internationale dimen-
sie, zie o.a. project EMPACT- OPC;

   -  onderzoek niet beperken tot uitvoer-
ders maar ook richten op kopstukken 
en sleutelfiguren.

     Doorgedreven samenwerking met de 
dienst vreemdelingenzaken - opstellen 
van een administratief verslag.

    Aanpak minderjarigen (Art. 433 SW).

DESSERT

WIST JE DAT?

-  De identificatie en de informatie-uitwisseling de sleutels zijn 
voor de aanpak van de rondtrekkende dadergroepen?

-  Er een grote variëteit is in de mobiliteit van rondtrekkende 
dadergroepen? 

- Zij dikwijls opereren vanuit omliggende grootsteden? 

-  Zij contact hebben met andere inwoners om het plegen van hun 
feiten te ondersteunen? 

-  Zij graag opereren in de buurt van toegangswegen en soms 
minderjarigen gebruiken?

MEER WETEN? 

- Contacteer DGJ/DJB; 

- Contacteer FGP Leuven of Asse.

De uitdaging voor het parket is driedelig:
  de pakkans van de daders vergroten;

  de ophelderingsgraad verhogen;

  het realiseren van een daadwerkelijke bestraffing.

Het parket benadrukt het belang van:  

  zone-overschrijdende, gezamenlijke controleacties 
waarbij ingespeeld wordt op de meest recente evo-
luties en verschuivingen (cfr. criminaliteitsbarome-
ter);

  zo volledig mogelijke detectie en uitwisseling van 
alle relevante informatie;

  kwaliteitsvolle eerste vaststellingen; 

  efficiënte aansturing en coördinatie van lopende 
onderzoeken;

  de invloed van de dadertypologie op de opsporing.

* Zie ook presentatie procureur Patrick Vits – Wat kan het openbaar ministerie bieden? - Vlaams-Brabant, 
29.11.2013.

Het openbaar 
ministerie wil de 
gevolgverlening 
effectiever laten 
verlopen door 
systematisch 
gevolg te verlenen 
aan inbraken en 
hen dus voor te 
leiden voor de 
onderzoeksrechter.
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ALLES NAAR WENS?

NAZORG dient om de psychische gevolgen en de impact op het gevoel 

van veiligheid te verbeteren, om zo snel mogelijk terug te keren naar de 

toestand van voor de inbraak. Het afleggen van verantwoording en het 

evalueren van de genomen maatregelen maken eveneens deel uit van 

de nazorg. Vergelijk het met een ober die vraagt of alles naar wens is, of 

het eten gesmaakt heeft en wie nog koffie wenst. De versnaperingen en 

het drankje van het huis, krijg je er gratis bij.

De confrontatie met een inbreker betekent een aanslag op de illusie van het vertrouwen. 
Post-traumatische stress reacties volgen. Ook kinderen kampen met een serieus vertrou-
wensbreuk of veiligheidsgevoel in de eigen ‘thuis’. Dat uit zich vaak in regressie, zoals terug 
bedplassen, achter moeder aanlopen, sneller wenen, enzovoort. Ze moeten terug een even-
wicht vinden. 

Gelukkig blijkt uit de cijfers dat meestal niemand thuis is tijdens de inbraak (81%). 7% heeft 
een confrontatie met de inbreker en 12% was thuis, maar heeft de inbreker niet gezien of 
gehoord. Dat doet niets af van het emotionele besef dat een vreemde in je woning is binnen-
geraakt en je kasten heeft doorsnuffeld.

Door de eerste vaststellers zal telkens worden voorgesteld of de slachtoffers van de diefstal 
een gesprek willen hebben met de slachtofferbejegenaar.

Het bezoek van de wijkinspecteur aan slachtoffers van een inbraak is een bijzonder goede 
praktijk op het vlak van nazorg. Hercosi werkt echt! Het opnieuw contact nemen met het 
slachtoffer voor bijkomende informatie en voor preventieve tips, wordt positief ervaren.*

GOEDE INGREDIËNTEN ZIJN 
GARANTIES OP SUCCES 

Om lekker te koken, gebruiken we goede en verschillende ingrediënten. Ook de aanpak 

van het inbraakfenomeen bestaat uit een geïntegreerde en doordachte mengeling van 

acties van diverse actoren. Dit is echt noodzakelijk! 2% van onze inwoners riskeert 

immers per jaar een inbraak. Met gezamenlijk extra inspanningen doen we de inbraken 

dalen. Veilig wonen en veiligheid bouw je op met iedereen samen. 

KOFFIE EN VERSNAPERIN
GEN

WIST JE DAT? 

-  Het klopt dat 6 maanden na de 
inbraak, de kans op inbraak 4 
maal groter is (repeated victimi-
sation)?

-  De dader zich succesvol vindt 
omdat zijn afweging van kosten/
baten balans positief is? 

-  Hij nu de omgeving en het huis 
al kent en dus gemakkelijker zal 
terugkeren?

-  Het slachtoffer denkt dat het 
hem/haar niet meer zal overko-
men en dus slordiger wordt?

* Zie ook presentatie Christel De Bruycker - De verschillende fasen in de emotionele verwerking van een 
inbraak - Vlaams-Brabant, 29.11.2013

  Denk lokaal en integraal. Samen kunnen 
we wel degelijk het verschil maken.

  Stevige woningen met goede preventie-
ve maatregelen, maken het de inbreker 
moeilijker. Hij krijgt minder de gelegen-
heid tot stelen. De bouwheer heeft er 
voordeel bij wanneer hij van bij de bouw 
degelijk hang- en sluitwerk plaatst. De 
gemeente kan de bouwheer extra stimu-
leren door het nemen van een gemeen-
telijke politieverordening technopreven-
tieve maatregelen bij (nieuw)bouw met 
nieuwe gevelopeningen, door het zorgen 
voor gratis inbraakpreventieadvies, door 
het aanbieden van een inbraakpreventie-
premie.

  Stevige menselijke contacten helpen de 
veiligheid. Let op een goede inrichting 
en aankleding van de publieke of open-
bare ruimte. Zorg dat mensen er zich 
thuis voelen en actief aanwezig zijn in het 
straatbeeld. De ogen van de inwoners zijn 
onze camera’s. Met meer communicatie 
aan en van de burger, kan de politie snel-
ler optreden en de dief bij de kraag grij-
pen. Meld verdachte handelingen via 101.

  Via analyse leren we waar de gevoelige 
plekken zijn of wanneer extra politie inzet 
nodig is. Alle informatie kan belangrijk 
zijn. Speel daarom informatie door aan 
de collega’s via het AIK en andere kana-
len.

  Wat motiveert de dader? R/I of de ‘Return 
on Investment’. Wat levert de inbraak mij 
op? Een gerichte en persoonlijke aanpak 
van daders en van het helerscircuit kan 
hen tot andere gedachten brengen. Wan-
neer de investering hoog wordt en de op-
brengst laag, stopt de inbraak.

  Een goed werkend strafrechtelijk appa-
raat geeft de inbreker of heler zijn gepas-
te straf. 

  Nazorg helpt het slachtoffer: bij de eerste 
vaststelling (empatisch, erkennen van be-
leving), bij het later contact (vb. hercosi of 
hercontact slachtoffers inbraak) en bij de 
doorverwijzing naar de hulpverlening. De 
hulpverlening ondersteunt het slachtoffer 
in het verwerken van het traumatisch ge-
beuren.

Kortom, we blijven investeren in het voorkomen van inbraken via betere modellen, inspire-
rende projecten, degelijk materiaal, dagelijks politie- en preventiewerk, gerechtelijk optre-
den en hulp bieden. 

Een goed menu biedt heel wat garanties!

Lodewijk De Witte
Provinciegouverneur
24 april 2014
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MEER INFO

Federale Dienst van de provinciegouverneur
Provincieplein 1 – 3010 Leuven

Tel. 016-26 78 01
dmv@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/veiligheid


