DIEFSTALPREVENTIEADVIES

Via deze brochure geven we je graag meer informatie over
hoe je van je huis een inbraakveilige thuis kan maken. Met de
eenvoudige maatregelen en tips uit de brochure kun je de
kans op een inbraak al aanzienlijk verminderen.
Voor specifiek advies op maat van je woning of bouwplan,
kan je bovendien altijd contact opnemen met je lokale
diefstalpreventieadviseur.
Zo maak je van je huis echt een veilige thuis!

SOCIALE MAATREGELEN
Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van
sociale controle is nog altijd de beste preventie tegen
inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen
inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan.
Ken je buren
Het tegendeel is waar in buurten met goede sociale
contacten. Daar houden de buren voor mekaar een oogje in
het zeil.
Vakantietoezicht
Vraag vakantietoezicht aan bij de lokale politie via

www.politie.be/nl/police-on-web.
De politie controleert je woning gratis tijdens je afwezigheid.
Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de
politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de
wijk.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De
beste sloten zullen niet helpen tegen inbraak als je ze niet
gebruikt. Veilige leefgewoonten kosten weinig of niks en zijn
toch heel effectief.

•

•

Sluit ramen en
deuren af met de
sleutel ook als je
maar voor even
het huis verlaat.

•

Verstop je sleutel
niet onder de
mat. Inbrekers
kennen deze
verstopplaats ook.

Geef je woning steeds een bewoonde indruk:
o

Installeer een timer op je lampen zodat ze op
wisselende tijdstippen aan en uit gaan.

o

Een overvolle brievenbus geeft een verlaten
indruk. Vraag aan familie of vrienden om
deze bij afwezigheid leeg te maken.

o

Laat geen berichten na op je deur.

•

Maak je huis goed zichtbaar door buitenverlichting
(eventueel met sensor) en laag gesnoeide voortuin.

•

Leg waardevolle voorwerpen uit het
zicht.

•

Help de inbreker niet! Laat geen
ladder of ander (tuin)gereedschap
rondslingeren.

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN
Wil je investeren in bouwkundige maatregelen, vraag dan
eerst advies aan je diefstalpreventieadviseur.
Kies voor kwaliteitsvol voldoende inbraakwerend materiaal.
Het zorgt ervoor dat de inbreker meer tijd nodig heeft om
binnen te geraken. Hoe meer tijd dit kost, hoe groter het
risico om op heterdaad betrapt te worden. Over het
algemeen staakt de inbreker zijn poging na ongeveer 3
minuten.
Doe ook steeds een beroep op vakmensen.

DEUREN
•

Een veiligheidscilinder met
veiligheidskaart is beveiligd tegen
inbraak met valse sleutels en kan
bescherming geven tegen uitboren.

•

Veiligheidsbeslag: De cilinder mag maximaal 2 mm
uitsteken. Beveilig de cilinder met een
veiligheidsrozet met kernbescherming, zodat de
cilinder beveiligd is tegen afbreken én uittrekken.

•

Veiligheidsslot : Kies voor een beveiligde
meerpuntsluiting met minimaal 3
sluitpunten die minimaal 2 cm uitsteken.

•

Kies voor een sterke en aangepaste sluitplaat met
extra lange bouten die de nachtschoot beschermt.

•

Anti inbraakstrip: Als er teveel ruimte is tussen deur
en stijl plaats je best een metalen strip om te
voorkomen dat er een schroevendraaier of koevoet
tussen geplaatst kan worden.

(SCHUIF)RAMEN
Belangrijk bij het plaatsen van ramen is jezelf de vraag
stellen of ze wel open moeten kunnen. Een alternatief kan
een vast raam met verluchtingsrooster zijn. Bij ramen die
open kunnen besteed je aandacht aan de volgende punten:
•

Bestaande ramen kun je beter
beveiligen door goed geplaatste en
voldoende afsluitbare opbouwsloten.
Plaats per vierkante meter 1
opbouwslot.

•

Nieuwbouwramen zijn bij voorkeur
voorzien van gelaagd glas. Gelaagd
glas is veiligheidsbeglazing
samengesteld uit twee of meer
glaslagen waartussen 4 PVB (polyvinylbutyral)
folies zijn geïntegreerd.
Aanbevolen is te kiezen voor inbraakwerende
paddenstoelnokken die grote weerstand bieden
bij het wrikken tussen raam en stijl.
Kies voor een afsluitbare raamkruk tegen
gaatjes boorders of inbrekers door glasbraak.

•

Schuiframen:
Voorzie een halve cilinder, die langs de
buitenkant niet gemanipuleerd kan
worden, als het raam niet als ingangsdeur gebruikt
wordt.
Plaats minimaal 2 opbouwsloten op
het schuifraam.
Plaats een afsluitbare raamkruk op
het schuifraam die afgesloten kan
worden met een sleutel.
Leg in de schuifrail een degelijke
balk of een metalen L-profiel.

ROLLUIKEN
Rolluiken zorgen voor een extra
beveiliging op voorwaarde dat ze naar
beneden zijn en niet opgeheven kunnen
worden.
Om oplichten te voorkomen kan
rolluikbeveiliging voorzien worden.
Elektrische rolluiken zijn nog veiliger.

LICHTKOEPELS
Platte daken zijn meestal gemakkelijk
bereikbaar. Zorg dus voor een extra
beveiliging van de dakkoepels. Bevestig
deze met verschillende soorten
schroeven en kies voor koepels uit
polycarbonaat. Deze zijn zeer sterk.
Traliewerk aan de binnenzijde van de
koepel helpt eveneens als beveiliging.

KELDERRAAM
Kelderopeningen-of ramen worden vaak
vergeten.
Kies bij kelderopeningen voor
kelderstangen die zo laag mogelijk
worden bevestigd waardoor het
binnentreden wordt verhinderd.
Een andere optie is het plaatsen van een
strakke ketting of een
kelderroosterbeveiliging met
stangenslot.

GARAGEPOORTEN
Kantelpoort
Een kantelpoort
beveilig je best met
een stangenslot.
Je kan ook een
metalen voorwerp
(bijvoorbeeld een
hangslot) achter de
wieltjes in de rail
plaatsen om het
oplichten van de
poort te voorkomen.

Sectionale garagepoort
Gemotoriseerde sectionale
garagepoorten zijn uitgerust met
een afsluitingsmechanisme op de
looprail.
Bij het afsluiten vergrendelt de
poort automatisch, zodat ze niet
opgelicht kan worden.

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN
Elektronische beveiliging is een belangrijke aanvulling op de
voorgaande maatregelen. Naast een afschrikwekkend effect
heeft het alarmsysteem vooral als doel een inbraak of poging
tot te detecteren en de bewoners, omwonenden en de politie
te alarmeren.

Belangrijk is hierbij
voor kwaliteit te
kiezen.
Doe een beroep op
vakmensen.

ALARMSYSTEMEN
Er zijn ook enkele wettelijke verplichtingen aan verbonden.

MELDEN
Alarmsystemen dienen gemeld te worden via
www.politie.be/nl/police-on-web en dit binnen de 10 dagen
na de ingebruikstelling, of buitengebruikstelling of binnen de
10 dagen na een wijziging van één van de verplichte
gegevens. Een gebruiker waarvan het alarmsysteem
aangesloten is bij een alarmcentrale hoeft zelf geen aangifte
te doen, de centrale doet dit voor de klant.

JAARLIJKS ONDERHOUD
Jaarlijks onderhoud is verplicht. Een onderhoudscontract met
een erkende beveiligingsfirma is niet meer noodzakelijk.

CAMERABEWAKING

Er zijn ook enkele wettelijke verplichtingen aan verbonden:
• Registratie camera’s via
www.aangiftecamera.be
•

Register van beeldverwerkingsactiviteiten
bijhouden

•

Plaatsen pictogram

Let wel: De camerawetgeving is niet van toepassing op
camera’s aan de binnenzijde van een privéwoning.

REGISTREREN / MELDEN
Het merken en registreren van waardevolle zaken is een
belangrijk onderdeel van de voorzorgsmaatregelen die je kan
nemen tegen inbraak.

REGISTREREN
Inventariseer je waardevolle voorwerpen aan de hand van
een registratieformulier (formulier terug te vinden op
www.besafe.be) & met een fototoestel of download de app
“1dagniet” om dit te doen
(www.1dagniet.be/materialen/app/).

Bewaar de lijst op meer dan 1 plaats (bijvoorbeeld afgeprint
en als bestand in je mailbox). Het geeft na een inbraak een
duidelijk overzicht van de gestolen of beschadigde
voorwerpen en het kan helpen een duidelijke omschrijving te
geven bij aangifte aan de politie.

MELD VERDACHT GEDRAG METEEN
Let vooral op volgende zaken :
• Wagen : merk, kleur, nummerplaat, ...
zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de
moeite om door te geven.
•

Personen : zorg voor een zorgvuldige
persoonsbeschrijving. Let op aantal personen,
uiterlijk, kledij, opvallende kenmerken, ...

•

Gedrag : geef ook door wat het abnormale gedrag
precies inhoudt, bijvoorbeeld : zeer traag rijden in
de wijk, personen die in (achter-)tuinen wandelen en
deuren controleren, ...

•

Locatie : waar zag je het abnormaal gedrag?

TOCH SLACHTOFFER VAN EEN INBRAAK:
•

Contacteer onmiddellijk de politiediensten op het
nummer 101.

•

Raak zo weinig mogelijk aan zodat eventuele sporen
niet onbruikbaar worden.

•

Bel CARDSTOP indien uw bankkaarten werden
gestolen.

•

Bel DOCSTOP indien uw identiteitsdocumenten
werden gestolen.

•

Gebruik de foto’s die je maakte van je waardevolle
voorwerpen om aangifte te doen bij de politie alsook
je verzekering in te lichten.

•

Maak een afspraak met onze
diefstalpreventieadviseurs voor een plaatsbezoek.

Meer info of vragen?
Neem contact op met de dienst
preventie van de politiezone AMOW.
Telefoon: 02 456 08 81
E-mail:
Dorien.denijs@police.belgium.eu

V.U.: D. Callebaut – Dienst Preventie PZ AMOW – Z.5 Mollem 230, 1730 Asse – 02 456 08 81

