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Samen voor veiligheid
Een BIN - buurtinformatienetwerk - is een samenwerkingsverband tussen bewoners, 
gemeente en politie. Het zorgt voor extra ogen in jouw wijk en moedigt inbraakpreventie 
en de meldingsbereidheid aan.

Lid worden?

* Lid worden van een BIN is gratis.
* Je krijgt een BIN-sticker om op je woning 

aan te brengen.
* Je krijgt regelmatig preventietips die 

makkelijk toe te passen zijn.
* Je wordt geïnformeerd over de BIN’s die 

werden opgestart (waar en wanneer).
* Met respect voor jouw privacy. 
* Er bestaat ook een BIN-werking voor 

zelfstandigen en kmo’s, nl. BIN-Z.

iets verdachts? 
Bel sNel 101

Het is de snelste manier om een politiepa-
trouille langs te sturen om personen of voer-
tuigen te controleren. Met deze informatie 
help je de politie al een heel eind op weg:

M/V
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Bv. tatoeages, 
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Schoenen Broek, rok

Bril

10

16 121315 14

Meer info?

* Kijk op www.scheldeleie.be voor de 
BIN-hoofdcoördinator in je gemeente.

* Vraag het in je gemeentehuis.
* Politie Schelde-Leie, vraag naar inspec-

teur Melissa Beulens, 09 321 76 60, 
melissa.beulens@police.belgium.eu.

Er is permanent overleg tussen de BIN-
hoofdcoördinatoren, de politie en de ge-
meente. 



MELDING OP 
101-CENTRALE

Voldoende info = BIN opstart Onvoldoende info = STOP

De politie schat de situatie in en 
beslist om een BIN al dan niet 
op te starten. Een BIN wordt dus 
niet bij elke inbraak opgestart!

EEN BIN WORDT ENKEL 
OPGESTART BIJ:
* een inbraak op heterdaad.
* voldoende aanwijzingen zoals 
  nummerplaat, persoonsbeschrijving,...

De 101-centrale spreekt boodschap 
in en start de juiste BIN(’s) op.

De politie spoort intussen de 
verdachte(n) verder op.

BIN-leden krijgen een oproep!

Je beluistert de boodschap; druk op 
het einde op ‘1’, zo weten wij dat je 
de boodschap goed ontvangen hebt.

Je gaat nu:

Je eigen woning veilig afsluiten.

Binnen- en buitenverlichting 
aansteken.

Buiten kijken (niet buiten gaan!).

Letten op personen die zich 
vreemd gedragen of woningen 
afspeuren, vreemde wagens,...

Iets verdachts = 101!
Bel onmiddellijk 101 en geef 
zoveel mogelijk info

Niets verdachts = STOP
Je hoeft niets meer te doen. 
Bedankt om mee uit te kijken!
De politie kan achteraf feedback 
geven via de hoofdcoördinatoren.

Je hoeft niets meer te doen. 
Bedankt om mee uit te kijken!
De politie kan achteraf feedback 
geven via de hoofdcoördinatoren.
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wat gEBEuRt ER als ER EEN BIN opgEstaRt woRdt Na EEN MEldINg?



denk alS een inbreker

Elke inwoner van politiezone Schelde-Leie kan 
een beroep doen op diefstalpreventieadvies, 
gratis en vrijblijvend. Onze diefstalpreven-
tieadviseur komt langs en maakt een lijst op 
met acties om je woning beter te beveiligen.

Het is een misvatting dat inbraakbeveiliging 
veel geld kost. Met eenvoudige ingrepen 
kan je al een heel verschil maken. En voor 
de meer prijzige maatregelen zijn er vaak 
gemeentepremies te verkrijgen. 

maak vandaag nog een afSpraak!

Zichtbaar
Maak je huis goed  
zichtbaar door buiten- 
verlichting en een laag 
gesnoeide voortuin.

Laat lampen branden met 
een tijdschakelaar zodat  
je huis ‘s avonds een 
bewoonde indruk geeft.

Alarm
Plaats enkel een alarm 
als aanvulling op goede 
sloten en gewoontes.

Sloten
Investeer in goede sloten; 
daarmee verminder je de 
kans op inbraak het sterkst.

Leg geen sleutels onder de 
deurmat of in de bloembak.

Vermeld je naam of adres 
niet op sleutelhangers. Afwezig

Geef je huis een bewoonde indruk: geen 
overvolle brievenbus,  iemand laat de rol-
luiken ‘s nachts neer, afgemaaid gras, geen 
afwezigheidsberichtje op de deur.



Inbrekers breken in wanneer het hen het makkelijkst gemaakt wordt. Vaak in de voor-
avond, als de meeste mensen nog op het werk zijn. Nochtans, eenvoudige veiligheidstips 
kunnen al veel voorkomen...

aanvraag diefSTalprevenTieadvieS

Hoe je woning extra beveiligen? Laat je gratis adviseren 
door onze diefstalpreventieadviseur:

* Bel naar 09 321 76 60 (kantooruren).
* Mail naar pz.scheldeleie@police.belgium.eu.
* Laat je gegevens achter in het politiecommissariaat.  >>>

Naam: .......................................................................

Gemeente: ..............................................................

Tel/Gsm: ...................................................................

E-mail: ......................................................................

Waardevol
Leg waardevolle voorwerpen uit 
het zicht. Berg ze op en noteer 
hun serienummers (zie verder).

Help inbrekers niet
Laat geen ladder of 
tuingereedschap 
rondslingeren. Berg ze 
slotvast op.

Berg ook tuinmeubelen 
op. Inbrekers geraken 
makkelijk op de eerste 
verdieping door ze op 
te stapelen.

Rondom beveiligd
Vergeet de zij- en  
achterkant niet. Daar 
slaan ongewenste  
gasten het liefst toe, 
omdat ze er het minst 
zichtbaar zijn voor oplet-
tende buren.

Ramen en deuren
Sluit altijd alle ramen en deuren, 
aan voor- en achterzijde. 

Ramen op kiepstand of vliegen-
ramen zijn kinderspel voor 
inbrekers. 

Denk ook aan garage of tuinhuis.



zorgelooS op reiS
ga je op reis? Vraag gratis woningtoezicht aan bij de politie! onze ploegen komen dan 
regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag én ‘s nachts.

geef mijn vakantieadres door aan een beperkte      
       

kring van buren, familie en
 vrienden.

vraag iemand om de brievenbus leeg
 te maken, de 

rolluiken ‘s morgens omhoog en ‘s avonds omlaag te doen.

laat lampen branden met een
 timer zodat mijn huis  

‘s avonds een bewoonde indruk geeft.

laat in de tuin geen ladders of klein gereedschap slingeren. 

Ik berg ze veilig en slotvast op. 

berg ook de tuinmeubelen op. Inbrekers st
apelen ze op om 

op de eers
te verdieping te geraken.

leg geen kostbare zaken in het zicht van voorbijgangers. 

bewaar juwelen en andere w
aardevolle voorwerpen   

achter slo
t en grendel, of in een kluis bij de bank.

ben er mij van bewust dat ook criminelen online-  

berichten meelezen. Ik zet dus niet op sociale 

media dat ik op vakantie ben en tot wanneer.

Ik ga 
op reis

 en ik.
..

















Woning-
ToezichT 
aanvragen?

OF: vul het aanvraagfor-

mulier hiernaast in en 

geef het af in een van 

onze commissariaten 

(niet per mail voor de 

veiligheid). Hou rekening 

met  5  werkdagen om je 

aanvraag in te plannen. 

OF: doe je aanvraag 

online op www.police-

on-web.be. Hou reke-

ning met  7  werkdagen.

OF: kom langs op één 

van onze commissari-

aten. Aan het onthaal 

helpen onze collega’s je 

graag verder. Hou reke-

ning met  5  werkdagen.



aanvraag WoningToezichT

Mijn thuisadres

Naam & voornaam:  .............................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ........................................................................................................................................................................................................................

Ik vertrek op:  ..............................................................................................................................................................................................................

Ik kom terug op:  ......................................................................................................................................................................................................

Je kan binnen in mijn woning langs een andere weg dan via de voor- of achterdeur (bv. garage):

 Nee     Ja, via  ...................................................................................................................................................................................................

Er zijn al (oudere) braaksporen aan mijn woning:

 Nee     Ja, nl.  ....................................................................................................................................................................................................

Mijn vertrouwenspersoon 

Naam & voornaam:  .............................................................................................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................................................................................................................

Tel/gsm:  .............................................................................................................................................................................................

Beschikt over een huissleutel:  Nee     Ja

Ik tref volgende maatregelen

Mijn brievenbus wordt gelicht

De rolluiken worden neergelaten en opgehaald

Er is een hond in huis of in de tuin

Mijn woning beschikt over een alarm

Mijn woning beschikt over een schriklicht

Binnen blijft licht branden (tijdsschakelaar)

Andere beveiligingsmaatregelen:  ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Aanwezige voertuigen:  Nee     Ja, (merk & nummerplaat) ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

  Ik verklaar dat ik toezicht wens door politie Schelde-Leie aan mijn woning tijdens bovenvermelde periode. Ik geef de politie de toe-
stemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is, te betreden. Ik neem nota dat er geen toezicht kan gehouden worden op 
appartementen die afgesloten zijn door een slotvaste gemeenschappelijke toegangsdeur. Ik neem kennis van het feit dat eventuele 
incidenten geen aanleiding kunnen geven tot het verhalen op de aansprakelijkheid van de overheid en haar aangestelden. Ik neem 
kennis van het feit dat mijn gegevens uitsluitend intern door de politie gebruikt worden om de controles uit te voeren. 

Datum en handtekening: ......................................................................................................................................................................................

:  Nee     Ja

:  Nee     Ja

:  Nee     Ja

:  Nee     Ja

:  Nee     Ja

:  Nee     Ja

Vul dit formulier in en bezorg het aan je commissariaat, minimum 5 werkdagen voor vertrek. 
Extra exemplaren nodig? Kopieer dit formulier of download er op www.scheldeleie.be.



zeT ze op hun nummer
Iedereen heeft waardevolle voor-
werpen in huis: juwelen, gsm, 
laptop,... Het is van groot belang om 
deze te inventariseren voor het geval 
je ooit het slachtoffer zou zijn van 
een inbraak. 

Noteer nauwkeurig de serienummers 
en kenmerken van je waardevolle 
spullen. gebruik hiervoor deze 
inventarislijst. Bewaar de ingevulde 
lijst op een veilige plaats.

van de stukken die de 

politie terugvindt, kan niet 

terugbezorgd worden aan de 

eigenaar.

90%

Voorwerp Merk Type Uniek (serie)nummer of merkteken Bijzondere kenmerken # foto’s Aankoopdatum

Gsm Samsung Smartphone, C30 IMEI: 123456789123456 Kras op scherm rechtsonderaan 2 01/01/2017

Ring Ongekend Zegelring, wit goud, 18 karaat Zegel met wapenschild en leeuwenkop Krassen ter hoogte van de zegel, geschatte waarde 1.000€ 4 Ongekend, erfenis

Smartphone

Tv

Laptop

Camera

Pc

Vul deze inventarislijst in en bewaar ‘m op een veilige plaats                                   Extra exemplaren op www.scheldeleie.be/over-ons/publicaties



* De meeste elektrische apparaten hebben een serienummer bv. fototoestel, tv 
en laptop. Met dit uniek nummer kan je het toestel identificeren. Vraag aan 
de verkoper of hij het serienummer van je nieuwe aankopen op de factuur 
wil schrijven. Zo heb je altijd een tweede document om naar terug te grijpen.

* Een gsm heeft een uniek IMEI-nummer.

* Als het voorwerp geen serienummer heeft, kan je het zelf merken met bv. je 
rijksregisternummer. Markeren kan met stiften met onuitwisbare inkt, kras-
pennen, elektrische handgraveerders of chemisch graveren.

* Bij unieke stukken, kunstwerken en juwelen is markeren niet mogelijk. Neem 
in dat geval foto’s van goede kwaliteit: in kleur, bij daglicht, uit meerdere 
invalshoeken en naast een meetlat om de grootte aan te geven.

Voorwerp Merk Type Uniek (serie)nummer of merkteken Bijzondere kenmerken # foto’s Aankoopdatum

Gsm Samsung Smartphone, C30 IMEI: 123456789123456 Kras op scherm rechtsonderaan 2 01/01/2017

Ring Ongekend Zegelring, wit goud, 18 karaat Zegel met wapenschild en leeuwenkop Krassen ter hoogte van de zegel, geschatte waarde 1.000€ 4 Ongekend, erfenis

Smartphone

Tv

Laptop

Camera

Pc

Vul deze inventarislijst in en bewaar ‘m op een veilige plaats                                   Extra exemplaren op www.scheldeleie.be/over-ons/publicaties



zo herken je de poliTie
twijfel je er aan of de politieman of -vrouw aan jouw deur echt is of niet? 
Zo herken je de politiemensen van de politiezone schelde-leie!

Uitzondering: sommige col-
lega’s dragen geen uniform 
en rijden rond met een ano-
nieme wagen, bv. recherche, 
diefstalpreventieadviseur. 
Het is dus mogelijk dat 
zij bij je aanbellen zonder 
zichtbaar politiekenmerk. 
Collega’s van de recherche 
hebben soms een fluo band 
aan met het politielogo.

Een echte politiebeambte draagt 
op het uniform een naam- en 
gradenplaatje. Op het naamplaatje 
staat eveneens PZ Schelde-Leie 
vermeld (PZ = politiezone).

Een echte 
politiebeambte heeft 
een politiegordel om 
met een wapenstok-
houder, handboeientas, 
sprayhouder en 
pistooltas.

Een echte politiebeambte komt 
doorgaans met een politievoertuig 
(auto, combi, fiets,…). 
Hierop staan:
* het 101-nummer
* politie Schelde-Leie
* blauwe lijnen
* het nederlandstalig politielogo

Een echte politiebeambte 
spreekt Nederlands en kan zich 
identificeren aan de hand 
van zijn legitimatiekaart 
(bankkaartformaat). 

Hierop staat een 
pasfoto, identificatie-
nummer en ‘Politie’ in 
de drie landstalen  
(Police - Politie - Polizei).

© besafe

© besafe

© besafe

© Federale politie/CGC



Een echte politiebeambte  
is doorgaans drager van  
een uniform met het  
Nederlandstalig politielogo: 
hoofddeksel, hemd, trui, jas. 
Afhankelijk van het seizoen 
is dat een zomer- of  
winteruniform.

Wat doet de politie nooit? 

* De politie komt nooit met een gearres-
teerde dief aan de deur. 

* De politie komt nooit voorwerpen 
tonen die bij jou gestolen zouden zijn. 

* De politie vraagt nooit waar je je geld, 
juwelen of dure spullen bewaart. 

* De politie vraagt nooit een rondleiding 
in je huis om te zien of voorwerpen die 
goed weggestopt zijn er nog liggen. 

* De politie vraagt nooit om onmiddel-
lijk een verkeersboete cash te betalen. 
Dat gebeurt voor Belgen ofwel op het 
moment van de overtreding met een 
betaalterminal ofwel achteraf per 
overschrijving.

Vertrouw je het zaakje niet?

* Laat de politiebeambte niet binnen.

* Vraag naar een legitimatiekaart.

* Stel voor om naar het dichtstbijzijnde 
politiekantoor te gaan.

* Vraag of bel naar de wijkinspecteur. 
Ken je je wijkinspecteur niet? Surf naar 
www.scheldeleie.be en zoek het op.

* Bel onmiddellijk 101! Het is de snelste 
manier om een patrouille ter plaatse te 
sturen om de situatie na te gaan.



WaT na een inbraak?
bel onmiddellijk de poliTie via 101
Zeker als je de inbreker op heterdaad betrapt. 
Probeer zoveel mogelijk te observeren: kledij, 
uiterlijke kenmerken, vluchtrichting en -middel,... 
Ga nooit de confrontatie zelf aan!

kom nergenS aan, ruim nieTS op
Ga je huis niet binnen als dat kan en wacht tot de 
politie er is. In een eerste reflex gaan slachtoffers 
soms dingen verplaatsen of opruimen. Begrijpelijk, 
maar zo gaan bruikbare sporen verloren. Wacht 
ook met het herstellen van ramen en deuren.

Wijs gerust op mogelijke tekenen van sporen, bv. 
een onbekende voetstap of een gebruikt glas. Maar 
kom er in geen geval aan. De minste aanraking kan 
de schoen- of vingerafdruk onbruikbaar maken. 

Team inbraken: jouW aanSpreekpunT
Het team volgt het onderzoek op en beheert je 
dossier. Merk je achteraf dat er nog zaken verdwe-
nen zijn of heb je nog vragen, laat het weten.

Merk je dat de inbraak weegt op je gemoed of vei-
ligheidsgevoel? Onze slachtofferbejegenaar komt 
graag langs voor een deugddoende babbel.

Onze politiezone 
heeft haar eigen Team 
Inbraken. Een gespeciali-
seerde poule van mede-
werkers voor sporenop-
name na een inbraak. 

Na een inbraak komt 
eerst onze interventie-
ploeg langs. Zij geven 
hun vaststellingen door 
via een app. Het Team 
Inbraken wordt automa-
tisch verwittigd en gaat 
binnen de 24 uur langs. 

Het Team Inbraken 
brengt gespecialiseerd 
materiaal mee: poeders, 
gellifters, borstels, swabs 
(stalen),... Enkel bruikbare 
sporen worden opgeno-
men voor verder onder-
zoek in het labo. 
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