


Beste

Limburg staat bekend als een echte fietsprovincie. Heel wat bezoekers en 
toeristen komen naar hier om te genieten van ons fietsroutenetwerk, het fraaie 
landschap, het vele groen en de natuur en de rustige omgeving.

Ook voor de dagdagelijkse verplaatsingen kiest de Limburger vaak voor de 
fiets als vervoermiddel. Dat is goed voor de gezondheid en het welzijn en het 
terugdringen van de CO2-problematiek. Zo wordt een bijdrage geleverd aan 
de toekomstige klimaatneutraliteit van Limburg. 
De provincie Limburg neemt heel wat initiatieven, zoals de uitbouw van het 
fietspadennetwerk, projecten als de Testkaravaan (sensibiliseringsactie om met 
elektrische fietsen te rijden), subsidies aan scholen voor mobiliteitsinitiatieven 
en nog veel meer.

De bevolking koopt steeds meer en duurdere fietsen. Spijtig genoeg geeft dit 
echter aanleiding tot diefstallen. In België worden elk jaar om en bij de 36 000 
fietsen gestolen, waarvan ruim 2 000 in de provincie Limburg. 
Wij doen er als provincie, samen met de gemeenten en de politiezones, alles 
aan om dit aantal fietsdiefstallen terug te dringen, zoals deze brochure.

In deze brochure vind je een aantal nuttige tips over welke stappen je kan 
ondernemen om je fiets goed te beschermen tegen diefstal. 
Gebruik deze handige uitgave, zodat je nog lang door ons prachtige Limburgs 
landschap kan fietsen.

Veel fietsgenot!
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 1 Gebruik altijd twee goede sloten.

 2 Bevestig je fiets aan een vast object.

 3 Stal je fiets goed zichtbaar.

 4 Zet je fiets zoveel mogelijk binnen.

 5 Gebruik een bewaakte stalling.

 6 Laat je fiets graveren.

 7 Koop geen gestolen fiets.

 8 Doe altijd aangifte van diefstal.

 9 Bewaar je fietspas* goed.

 10 Laat niets achter in je fietstas.

* De fietspas vind je verderop in deze brochure.

10 tips



Met het juiste gereedschap kan elk slot uiteindelijk gekraakt 
worden. Maar hoe meer weerstand het slot biedt, hoe meer tijd 
en materiaal een dief nodig heeft. 

Daarom zijn twee sloten ook altijd beter dan één. Kies bij voorkeur 
ook voor twee verschillende sloten. Veel fietsdieven zijn namelijk 
gespecialiseerd in het openen van één soort slot.

Zorg er ook voor dat je het slot zo hoog mogelijk vastmaakt. 
Voor dieven met een betonschaar maakt dit het namelijk veel 
moeilijker om sloten open te knippen.

Sloten



Een stadsfiets is bijna altijd 
voorzien van een ringslot. 
Zo’n slot biedt een goede 
basisveiligheid. Combineer 
het wel altijd met een 
tweede slot (bij voorkeur 

een beugelslot) dat je kan vastmaken aan een vast voorwerp. 
De laatste generatie ringsloten wordt gecombineerd met een 
insteekkettingslot. Zo heb je maar één sleutel nodig.

In beugel- of U-sloten zit een 
groot verschil in kwaliteit. 
Een goed beugelslot is 
niet zo goedkoop, maar 
zeker aan te bevelen. Het is 
namelijk moeilijk te forceren. 

Bovendien kan je met dit type slot het frame van de fiets 
én een wiel gemakkelijk aan een fietsenrek vastmaken. Als 
criterium hanteer je best: hoe zwaarder (want meer staal), 
hoe beter het slot!

Ringslot: een goed begin

Beugelslot: een aanrader



Een kabelslot is gemaakt 
van een dikke plastic laag 
met daarin een kabel die uit 
een aantal fijne staaldraden 
bestaat. Hoe meer draden, 
hoe veiliger het slot. Toch 

zijn dergelijke sloten vrij kwetsbaar, want ze zijn makkelijk 
door te knippen met een nijptang of betonschaar.

Een spiraalkabelslot is licht 
en flexibel, en daardoor erg 
populair. Maar spijtig genoeg 
is het ook erg populair 
bij dieven, want het biedt 
nauwelijks weerstand 

tegen doorknippen.

Kabelslot: kwetsbaar

Spiraalkabelslot: 
populair bij dieven

Een kettingslot is ook heel 
geschikt, op voorwaarde dat 
het om gehard staal gaat en 
gecombineerd wordt met een 
degelijk slot. Vaak worden 
ze gebruikt als motorsloten. 

De goede kettingsloten zijn duur en zwaar (en daardoor iets 
minder geschikt voor de fiets), maar de investering zeker 
waard.

Gehard stalen ketting:  
sterk maar zwaar

Dun kabelslot: waardeloos

Het kleine broertje van 
het kabelslot, het dunne 
kabelslot, bestaat enkel 
uit een kabel en een 
plastic omhulsel. Dit is 
absoluut onvoldoende. 

En dan spreken we nog niet over de cijferslotjes die in een 
handomdraai te openen zijn.



Elektrische fietsen kosten veel geld en zijn hierdoor heel populair 
bij fietsdieven. Het is dan ook van uiterst belang om je elektrische 
fiets goed te beschermen.

Indien je elektrische fiets een 
afneembaar display heeft, 
berg je dit best op wanneer je je 
fiets wegstalt. Op die manier kan 
je fiets niet meer als elektrische 
fiets gebruikt worden en is 
hij minder aantrekkelijk voor 
dieven.
Ook andere onderdelen, zoals 
een accu of kilometerteller, 
kan je er beter afhalen.

Elektrische 
fietsen 



Maak je fiets bij voorkeur aan een fietsenrek vast. Overal in 
Limburg staan goede fietsenrekken, en er komen er voortdurend bij.

Maak je fiets niet alleen aan het voorwiel vast. Dieven kunnen 
dan het voorwiel losdraaien en de rest van de fiets meenemen.

De beste manier van vastmaken: met een goed beugelslot 
fietsenrek, wiel en frame verbinden. Bij gebrek aan een rek is een 
verkeerspaal ook goed. Zorg er dan wel voor dat je andere fietsers 
of voetgangers niet hindert.

Gebruik bij voorkeur een bewaakte fietsenstalling. 

Stal je fiets altijd goed zichtbaar.

Zet je fiets zoveel mogelijk binnen.

Fiets veilig 
wegstallen



gemerkte fiets
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graveersticker

Graveren

– Je fiets registreren = je rijksregisternummer laten 
graveren in je fietsframe.

–  De gravure valt extra op met de graveersticker.
– Een geregistreerde fiets wordt minder vaak gestolen.
– Wordt je fiets toch gestolen en vervolgens teruggevonden, 

dan ben je als eigenaar snel te vinden.
– In de meeste gemeentes kan je je fiets gratis laten 

graveren. Zeker doen! Informeer je bij je gemeente of lokale 
politiedienst. Of raadpleeg de Limburgse graveerkalender 
op www.gevondenfietsen.be/limburg/graveringen.

Labelen

– Je fiets labelen = nieuwe manier van registratie. 
– Je fiets krijgt een niet verwijderbaar label met je 

rijksregisternummer.
– Geschikt voor alle typen fietsen.
– Labelen gebeurt sneller dan graveren.
– In de meeste gemeentes kan je je fiets gratis laten labelen. 

Meer informatie vind je op www.gevondenfietsen.be.

Registreer je fiets



Op een fietspas kan je de kenmerken van je fiets invullen. Zo’n 
fietspas maakt het de politie bij diefstal makkelijker om je fiets 
op te sporen en terug te bezorgen. Neem hem dus mee als je 
aangifte gaat doen.

Knip de fietspas op de pagina hiernaast uit, vul hem volledig in 
en bewaar hem zorgvuldig.

Fietspas

Deze fietspas maakt het de politie bij diefstal makkelijker 
om je fiets op te sporen en terug te bezorgen. Bewaar hem 
zorgvuldig en neem hem mee als je aangifte gaat doen.

Doe je fiets altijd op slot.
Laat je rijksregisternummer in het fietskader graveren.
Doe bij diefstal altijd aangifte.

mijn fietspas



Merk: ........................................................................................................................

Model: ......................................................................................................................

Type: (dames, heren, kinder …) ............................................................................

Soort: (klassiek, mountain, koers …) ..................................................................

Kleur: (hoofd- en eventueel bijkleur) ..................................................................

Rijksregisternummer: ............................................................................................

Fabricagenummer: .................................................................................................

Bijzondere kenmerken: (max. 3: bv. aantal versnellingen, stickers …)

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

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

foto fiets stempel 
fietsenhandelaar

Doe aangifte van diefstal

– Doe altijd aangifte van fietsdiefstal! 
– Dat kan je rechtstreeks bij het politiekantoor.
– Je kan ook online aangifte doen. Het e-loket vind je terug 

op de website van jouw lokale politie. Meer info vind je op 
www.police-on-web.be.

Website gevonden fietsen

– Neem eens een kijkje op de website  
www.gevondenfietsen.be/limburg.

– Hier vind je een overzicht van de gevonden fietsen  
in Limburg.

– Misschien staat jouw fiets wel in de lijst.

Wordt je fiets 
toch gestolen?



Koop je fiets bij een erkende fietsenhandelaar, zo weet je dat 
je geen gestolen fiets koopt.

Koop je een tweedehandsfiets bij een particulier, handelaar of 
op een markt, stel dan met de verkoper een aankoopbewijs op. 

Vermeld steeds: 

–  het aankoopbedrag
–  de omschrijving van de fiets
–  het framenummer
–  eventueel het gegraveerde rijksregisternummer  

van de vorige eigenaar
–  de naam en handtekening van de verkoper

Koop geen 
gestolen fiets!
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