
Geef inbrekers geen kans

VSP
Actief meewerken aan de strijd tegen inbraken is in eenieders belang. Pas daarom dagelijks
de tips uit deze folder toe ; zo zal u het risico op een inbraak in uw woning aanzienlijk ver-
minderen.

De technopreventief adviseur kan u helpen bij het nog beter toepassen van preventieve 
maatregelen met het oog op een betere beveiliging van uw woning. Om de coördinaten van
een adviseur te verkrijgen, kunt u zich wenden tot de politie- en preventiediensten bij u in de
buurt.

EEN INITIATIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST

BINNENLANDSE ZAKEN:
DE ALGEMENE DIRECTIE VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEBELEID

HET VAST SECRETARIAAT VOOR HET PREVENTIEBELEID

IN SAMENWERKING MET DE POLITIEDIENSTEN.

Merk en registreer uw waar-
devolle voorwerpen. In geval
van diefstal zal dit de identifi-
catie vereenvoudigen.
Registreer het merk, het type,
eventuele bijzonderheden van
uw voorwerpen en fotografeer
de waardevolle goederen die
moeilijk te omschrijven of te
merken zijn (juwelen, schilde-
rijen, enz...).

Gebruik veiligheidssloten waardoor
inbrekers kostbare tijd verliezen.
Besteed ook aandacht aan de beveili-
ging van deuren en vensters, en ver-
geet ook niet de makkelijk bereikbare
keldergaten en de koepels.
Opdat het hang- en sluitwerk efficiënt
zou zijn, moet het op een goede manier
geïnstalleerd worden.

Indien u - ondanks alle voorzorgen - toch
slachtoffer wordt van een inbraak, raakt u
best niets aan en doet u zo vlug mogelijk
aangifte bij de politiediensten. Door een
snelle en volledige aangifte wordt de
kans op een succesvolle opsporing aan-
zienlijk groter.

Indien u kiest voor het plaatsen van een
elektronisch alarmsysteem, moet u zich
houden aan de wettelijke voorschriften. Voor
meer informatie over de geldende regelge-
ving, kan u terecht bij de politie- en preven-
tiediensten.

IBZIBZ
www.ibz.fgov.be

7

8

9

10

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

u
it

g
ev

er
:Y

ve
s 

V
an

 d
e 

V
lo

et
 -

 V
as

te
 S

ec
re

ta
ri

s 
- W

et
st

ra
at

 2
6 

- 
10

40
 B

ru
ss

el



Bewijs de inbreker geen dienst
door allerlei voorwerpen (lad-
ders, klein tuingereedschap,
enz...) binnen handbereik 
achter te laten. Let er op dat
uw tuinhuisje zorgvuldig afge-
sloten kan worden.

Zorg voor een goede zichtbaarheid van uw woning. Te hoge beplan-
tingen verhogen uw privacy, maar vergemakkelijken ook het «werk»

van de inbreker. Breng
steeds uw buren op de
hoogte als u voor een
lange periode afwezig
bent en vraag hen om
een oogje in het zeil te
houden.

Een dief heeft vaak maar enkele 
minuten nodig om juwelen en andere waar-
devolle goederen uit uw woning mee te
nemen. Laat geen ramen openstaan, en
sluit uw deuren goed af, zelfs al verlaat u
uw woning maar even.

Zorg voor een goed sleutelbeheer:
vermijd de "klassieke" plaatsen, zoals
onder de mat, in de bloembak... Geef
liever een sleutel aan een vertrou-
wenspersoon. Laat uw sleutels niet
rondslingeren, bijvoorbeeld in de
wagen. Bevestig geen label met uw
naam en adres aan uw sleutelhanger.

Plaats kostbare voorwerpen, zoals audio- en
videomateriaal, antiek, schilderijen, enz. uit het
zicht van voorbijgangers. Bewaar waardevolle
zaken (geld, waardepapieren,…) niet onnodig in
huis. Berg juwelen en andere waardevolle voor-
werpen op in een kluis of in een bankkluis.

Zorg voor zichtbare tekenen van aanwezigheid
en geef uw woning steeds een bewoonde
indruk. Hang geen briefjes op de deur waarin u
uw afwezigheid meldt. Verlichting met tijdscha-
kelaar kan de indruk geven dat er iemand thuis
is. Gaat u op vakantie, vraag dan aan een ver-
trouwenspersoon om regelmatig de brievenbus
leeg te maken en de rolluiken op en neer te
laten.
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