AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
Naam en voornaam: ………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………....

Lokale politie Assenede - Evergem
stelt voor

NIET NOG EENS!!

Type woning: ………………………………………………………………
Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (WINKEL, LOODS, TUINHUISJE,..):
………………………………………………………………………………
Datum en uur van vertrek : …………………………………………………
Datum en uur van terugkomst: .……………………………………………..
Contactmogelijkheid ( verblijfadres en/of telefoonnummer) :
…………………………………………………………............................
Contactpersoon (verplicht) ………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………
Beschikt over de sleutel van de woning : JA/NEEN
Voertuigen in de woning : JA / NEEN
Omschrijvingen:……………………………………………………………
Aanwezigheid van een alarmsysteem : JA / NEEN
Type: ..………………………………………………………………………
Installateur (naam + telefoonnummer):
………………………………………………………………………………
Tijdschakelaar binnen de woning : JA / NEEN Ingesteld op : ………….uur
Veiligheids- en/of schrikverlichting buiten : JA / NEEN
Waakhond of andere dieren : JA / NEEN

Een informatiebrochure voor slachtoffers van inbraken.
U aangeboden door:

Kenmerken:…………………………………………………………………

 Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens hoger vernoemde
periode. Ik geef de politie de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen
is te betreden, zowel bij dag als bij nacht.
 Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligings- maatregelen te
nemen, o.a. geen briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur
of op het antwoordapparaat, alles goed af te sluiten, voor een bewoonde indruk te
zorgen, enz… .
Datum:
Handtekening:

Stempel opsteller

Fortune De Kokerlaan 46 - 9940 Evergem
Telefoon: 09/257.00.10
e-mail: pz.assenedeevergem@police.belgium.eu

“Tussen, met en voor de bevolking werken
wij aan een veilige samenleving.”
v.u. Mervielde Franky Fortune De Kokerlaan 46, 9940 Evergem

Inleiding

Zorgeloos het huis uit

Iedereen is het erover eens dat een inbraak in een woning een ernstige zaak is die het
onveiligheidsgevoel sterk doet toenemen zodat dit probleem een ernstige en professionele
aanpak vergt.
Om die reden werd een actieplan opgesteld die een reeks politieactiviteiten bevat die zowel
van preventieve als van repressieve aard zijn.
In deze brochure wordt getracht een antwoord te geven op vele van uw vragen zoals: wie
heeft uw dossier opgesteld? Wat gebeurt er verder met de zaak en met het dossier? Hoe
kan ik in de toekomst een nieuwe inbraak voorkomen? Wie kan mij raad geven inzake
preventie? Op welke diensten van de politie kan ik een beroep doen?
Hieronder vindt u de gegevens van onze respectievelijke politieafdelingen:
Lokale politie Assenede - Evergem
Hoofdpost Evergem:
Korpsleiding, Onthaal, Interventie & Projectwerking, Buurtwerking,
Slachtofferbejegening en lokale recherche.

Ieder van ons verlaat wel eens buiten het dagelijks werk, voor een korte of langere
periode zijn woning, zijn vertrouwde en veilige omgeving. Veelal gebeurt dit met alle plezier
b.v. om op reis te gaan, soms is dit een minder prettige gebeurtenis, zoals een hospitalisatie.
Wat ons in ieder geval steeds bezighoudt, is de vraag: “Hoe vinden wij onze woning
terug?”. Jammer genoeg zullen enkelen vaststellen dat er ongewenst bezoek geweest is...
Een ontnuchtering en een onveilig gevoel.

Onthaal:

U kunt zich wapenen tegen inbraken. U mag er niet van uitgaan dat de politiediensten
deze taak alleen kunnen vervullen. Meer nog, U bent in eerste instantie de aangewezen
persoon om uw woning te beschermen tegen inbrekers. Bevraag hiertoe de
diefstalpreventie-adviseurs bij uw lokale politie. Ze komen graag bij u thuis voor uitgebreid
advies.

Maandag, donderdag & vrijdag: 09:00 u. - 12:00 u – ’s namiddags gesloten
Dinsdag: 09:00 u. - 12:00 u. en 13:00 u. - 19:30 u.
Woensdag: 09:00 u. – 12:00 u. en 13:00 u. – 17:00 u.
Zaterdag, zondag en feestdagen: 09:00 u.- 13:00 u. - ‘s namiddags gesloten.

Wij, de lokale politie, laten u natuurlijk niet in de kou staan. Naast het geven van
diefstalpreventieadvies, kan u altijd een huisbezoek vragen aan uw buurtagent en kan er
tijdens uw afwezigheid een professioneel en kosteloos toezicht, op uw woning/bedrijf
uitgevoerd worden.

Fortune De Kokerlaan 46 te 9940 Evergem
tel : 09/257.00.10

Lokaal onthaal en buurtpost Assenede:
Markt 26 te 9960 Assenede
tel 09/257.00.10
Onthaal:
Maandag & vrijdag: 09:00 u. - 12:00 u.
Woensdag: 13:00 u. -16:00 u.
Dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag en feestdagen: gesloten.
U kan ons ook contacteren via email:

pz.assenedeevergem@police.belgium.eu
Hopende u met deze gids van dienst te zijn,
Hoogachtend,
Franky Mervielde
Hoofdcommissaris
Korpschef PZ Assenede-Evergem.

Omdat de formule zo aanslaat willen we onze doelgroep niet langer beperkt houden tot
zij die op reis gaan. Wij verlenen deze service aan iedereen die voor korte of lange termijn
zijn woning of bedrijf verlaat. Wij denken hierbij onder andere aan een hospitalisatie, een
tijdelijke sluiting van het bedrijf, enz...
De keerzijde van deze brochure is een “aanvraagformulier voor toezicht” (dat in elk
politiebureel - in elk gemeentelijk dienstencentrum – in elke openbare bibliotheek –in elk
postkantoor, gratis ter beschikking ligt). Ook online kan u afwezigheidstoezicht aanvragen. Vul
het formulier in en bezorg het ons terug.

Tijdens uw afwezigheid kan de woning of het bedrijf regelmatig en dit op de meest
uiteenlopende tijdstippen worden aangedaan door onze diensten.
Dringende abnormaliteiten worden direct gemeld aan de door u vermelde
contactpersoon, of indien nodig, wordt met u zelf zo snel mogelijk contact gezocht.
Bij uw terugkeer krijgt u, zo u dat wenst, bezoek van uw buurtagent, om het toezicht te
evalueren. Niet dringende abnormaliteiten zullen dan besproken worden.

Registratiekaart

Nuttige informatie
“Brochures”

Registreren?
Voor het geval men toch bij u is binnen geweest en een deel van uw goederen zijn gestolen
dan is het voor de politie heel belangrijk om over precieze gegevens te beschikken. Het
registratienummer, een foto, of een eigen registratienummer is daarbij heel welkom.

Wat registreren?
Maak een lijst van al uw waardevolle goederen.
Noteer het voorwerp, het merk, het serienummer, specifieke kenmerken...
Heeft het voorwerp geen serienummer neem er dan een foto van. Leg het voorwerp op een
contrasterende ondergrond en leg er een lintmeter naast.
Houd deze lijst goed bij of sla ze online op. Ze is nuttig in geval van de diefstal van uw
goederen.
Geef elk voorwerp een eigen nummer, bestaande uit uw rijksregisternummer (nummer staat
op uw identiteitskaart en op uw sis-kaart en begint met uw omgekeerde geboortedatum).

Hoe registreren?
1. Maak uw lijst, zoals u hieronder een voorbeeld kan vinden.
2. Breng uw eigen nummer aan op het toestel. U kan het nummer graveren of met een
sticker op een moeilijk te bereiken plaats aanbrengen. Vermeld deze plaatsen op uw
lijst.
Eigen nr

Voorwerp

Merk

Serienr

Kenmerk

791112 205 48 /01

Televisie

Sanyo

123048456

791112 205 48 /02

gsm

Nokia 3310

I-Mei:
12312312312
3123
zie foto nr 1

Nr gegraveerd
boven op tv
Nr achter simkaart

791112 205 48 /03
...
...

gouden
horloge

Rodania

nr op
achterplaat

Het “Statuut van benadeeld persoon”
Indien u schade heeft geleden, veroorzaakt door een misdrijf, kan u uw verklaring
afleggen als “benadeeld persoon”. Dit kan op het secretariaat van het parket. U kan dit
doen in eigen persoon of laten doen door een advocaat. Deze verklaring bevat uw
gegevens en deze met betrekking tot het voorval (dossiernummer is noodzakelijk!).
U wordt op de hoogte gehouden van de eventuele beslissing om niet te vervolgen en de
reden hiertoe. U wordt ook verwittigd wanneer een gerechtelijk onderzoek door een
onderzoeksrechter wordt opgestart en van de datum van de zitting van het onderzoeks- en
vonnisgerecht. Let wel, een lange periode kan verlopen eer deze zittingen plaatsvinden.
De hoedanigheid van “benadeelde persoon” is niet dezelfde als de hoedanigheid van
“burgerlijke partijstelling.”
De “Burgerlijke partijstelling”
Hierdoor vraagt u uitdrukkelijk aan de strafrechter dat deze zich, naast de eventuele straf
voor de dader, ook zou uitspreken over de vraag om herstel.
U kan zich “burgerlijk partij” stellen voor de onderzoeksrechter of voor het vonnisgerecht,
ter zitting, hetzij in eigen persoon, hetzij via uw advocaat.
____________________________________________________________________
BROCHURES - vraag er naar...
Bij uw lokale politiedienst zijn er nog verschillende brochures te verkrijgen.
Hieronder een klein overzicht. Deze is niet limitatief:

* Bewakingscamera
Over de aangifte, het register en het pictogram
* Beveilig uw wagen tegen diefstal
Voorzorgsmaatregelen
* Veilig wonen: stop inbrekers
Preventieadvies
* 20 tips ter preventie van carjacking.
Preventieadvies

Nuttige informatie
“uw klacht”

Diefstalpreventieadvies op uw maat

Een woordje uitleg...

Mevrouw, Meneer,

U kan uw klacht neerleggen bij de politie of schriftelijk bij de Procureur des Konings. Hierbij
wordt een proces-verbaal opgesteld waarin uw klacht wordt opgenomen. Elk proces-verbaal
krijgt een notitienummer en komt vervolgens bij het parket terecht. Het parket, o.l.v. de
Procureur des Konings beslist over het gevolg dat aan uw dossier wordt gegeven:

U kreeg reeds bezoek van ongenode gasten.
Wij deden de nodige vaststellingen en het verder onderzoek is bezig.
Dit alles sluit echter niet uit dat inbrekers in de toekomst uw woning zullen voorbijgaan.

- Seponeren:
Uw klacht is om de een of andere welbepaalde reden niet voor vervolging vatbaar en het
dossier wordt dan ook zonder gevolg geklasseerd.
- Vervolging:
Bij een vervolging daagt het parket de verdachte voor de rechtbank. Om uw rechten te
laten gelden is het aangewezen dat u ook naar de zitting komt. Tijdens de terechtzitting
kan u zich eventueel burgerlijke partij stellen. Tijdens de terechtzitting worden de
verdachte en zijn advocaat eveneens gehoord. Op het einde doet de rechter een
uitspraak.
Om op de hoogte gehouden te worden van het gevolg van uw klacht en eventuele data van
de zittingen dient u “het statuut van benadeelde persoon” te vragen op de griffie van het
parket! (zie hiernaast).
Enkele tips bij uw klacht:
* Aarzel niet om terug te keren naar de politie om eventueel bijkomende verklaringen af te
leggen. (bijkomend nadeel, tips, vermoedens,...)
* Als de persoon die uw klacht noteert, voor u onbegrijpelijke termen gebruikt, vraag dan
direct om meer uitleg.
* U kan tijdens het verhoor vragen om documenten, die u aanlevert, in het dossier te laten
opnemen.
* U kan vragen dat een persoon, die voor u nuttige informatie kan verstrekken in het dossier,
zou verhoord worden of dat bepaalde onderzoeken zouden gebeuren.
* Vraag alle nuttige inlichtingen omtrent de persoon die uw klacht noteert, zijn korps, het
dossiernummer, het parket dat zich over uw dossier zal ontfermen. Latere contacten
zullen gemakkelijker verlopen. Al deze informatie zit vervat in deze brochure.
* Bij lichamelijk letsel is het belangrijk dat u over een medisch attest beschikt. Bij materiële
schade is het belangrijk om over de nodige
stavingsstukken te beschikken:
aankoopfacturen, foto’s, schadebestek,...
* De politie zal u, mits uw akkoord, in contact brengen met een dienst voor slachtofferhulp.
* U kan vragen om alle vragen en antwoorden letterlijk te noteren.
* U kan uw verklaring afleggen in de taal die u het beste ligt.
* U kan op het einde van het verhoor een gratis kopie vragen van uw eigen verhoor.

GEEF HEN GEEN VOLGENDE KANS!
Zorg voor een degelijke beveiliging van uw woning. Wij kunnen u hierbij informatie en
advies verstrekken.
Een diefstalpreventieadviseur van onze politiezone kan u diefstalpreventieadvies
verstrekken en kan samen met u nagaan welke punten van uw woning aandacht vereisen
en beter beveiligd kunnen worden.
Dit advies is volledig kosteloos en vrijblijvend.
Bent u bezorgd om uw eigen veiligheid, aarzel dan niet uw buurtagent daarover aan te
spreken. Hij zal u zo spoedig mogelijk laten contacteren door een diefstalpreventieadviseur
om een afspraak vast te leggen van zodra hij uw aanvraag krijgt via onderstaande strook.
Team Inbraken
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Naam:

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

- Voornaam: ...........................................................................................
- Adres:

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

- Tel:

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

Wenst bezoek van een diefstalpreventieadviseur
Dit bezoek kan overdag
Dit bezoek kan enkel ‘s avonds
Dit bezoek kan enkel in het weekend

U kunt dit strookje terugsturen naar de politiezone Assenede-Evergem ter attentie van het
project inbraken.

Nuttige informatie
“telefoonnummers”
Bankkaarten
- Verwittig ONMIDDELLIJK uw financiële instelling.
- BLOKKEER uw kaart(en)! Bel naar CARD-STOP 070/344.344
Opmerking:
als blijkt dat uw kaarten schijnbaar wel aangeraakt zijn door de dader, doch niet
meegenomen, is het toch aan te raden om:
- de kaarten direct te laten blokkeren.
- de kaarten niet aan te raken om mogelijke sporen niet te vernietigen.
GSM
I-MEI-nummer
Dit is de identiteit van uw gsm-toestel, bestaande uit 15 cijfers. U kan dit:
* aantreffen op uw toestel (binnenzijde)
* opvragen op uw toestel met de toetsencombinatie *#06#
* Raadpleeg het aankoopbewijs of garantiebewijs van uw gsm
Noteer dit nummer en houd dit bij op een veilige plaats. De politie heeft dit nummer nodig
om uw toestel te seinen bij diefstal.
Blokkeren
De politie vraagt om bij uw operator ENKEL uw SIMkaart te laten blokkeren. Dus NIET
aan de hand van uw I-MEI-nummer. Op dit manier kan uw toestel, bij later gebruik,
alsnog worden opgespoord.
Bel hiertoe naar uw operator.
Vast telefoontoestel
Soms wordt van bij het slachtoffer door de dader van de inbraak gebruik gemaakt van
het vast telefoontoestel. U kan dit controleren:
- druk de herhaaltoets in. Het laatst gevormde nummer wordt herhaald.
- Doe navraag bij uw operator:
- Vraag een gedetailleerde factuur aan

Enkele voorbeelden

Een deur waar het cilinderslot uitsteekt
is verleidelijk voor inbrekers

Een veiligheidsrozet over het slot, zonder
schroeven aan de buitenzijde is een
oplossing.

Enkele voorbeelden

Hoe meer de woning verscholen gaat achter
een groenafsluiting en/of een andere
De auto wordt ‘s nachts beter binnen gezet. afsluiting, hoe minder sociale controle er kan
zijn.

Een onbereikbare spot met sensor zet de
inbrekers in het licht.

De beste vriend van de mens kan een
bescherming bieden.

Een spionnetje in de deur is even doeltreffend als een camera.

Geef uw woning een bewoonde indruk. Laat Geef uw woning een bewoonde indruk. Laat
regelmatig de brievenbus leegmaken
iemand uw rolluiken optrekken en laat
eventueel een lichtje branden.

Inbraakwerende deuren en sloten hebben
meerdere contactpunten.

Gelaagd glas houdt de inbreker buiten.
Het glas barst, maar breekt niet.

