Zo maak je van je huis
een inbraakveilige thuis

MAAK VAN JE HUIS EEN VEILIGE THUIS!
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend
moeten zijn, maar dat is het niet
altijd. Een inbraak is een drama. Heel
je huis overhoop, je dure smartphone,
je gloednieuwe tablet en de familie
juwelen met hun grote emotionele
waarde, weg. En bovenal, het gevoel
dat iemand in jouw huis heeft rond
gelopen.

burger door het nemen van slimme
preventieve maatregelen.

In België vinden er elke dag meer dan
200 inbraken plaats, meer dan 75 000
per jaar. En dat aantal daalt niet, inte
gendeel. De totale maatschappelijke
kost, ruim 350 miljoen euro.

Voor specifiek advies op maat van je
woning of je bouwplan, kan je boven
dien altijd contact opnemen met je
lokale diefstalpreventieadviseur.

Hier moeten we een vuist tegen
maken. En dat kan alleen als we
samenwerken. De politie door ver
hoogd toezicht en extra controles,
de overheid door te investeren in
een efficiënt preventiebeleid en u als

Met deze brochure geven we je
daarom graag meer informatie over
hoe je van je huis een inbraakveilige
thuis kan maken. Met de eenvoudige
maatregelen en tips uit de brochure
kan je de kans op een inbraak al
aanzienlijk verminderen.

Download zeker ook onze app ‘1 DAG
NIET’ om je eigen beveiligingsplan op
te stellen.
Zo maak je van je huis echt een veilige
thuis! Succes!

“Preventie bij
woninginbraken
hoeft niet
duur te zijn.”
Gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove
en gouverneur Herman Reynders.
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Een goed beveiligingsplan bestaat uit een combinatie van verschillende
maatregelen. Met SOBER maak je van je huis een inbraakveilige thuis!

S

SOCIALE MAATREGELEN =
goede contacten en afspraken met de buren

O
B

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN =
veilige leefgewoonten

BOUWKUNDIGE MAATREGELEN = afsluiting van
de gevelopeningen met goed hang- en sluitwerk

E
R

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN =
alarmsystemen

REGISTRATIE = registreren van waardevolle
voorwerpen en melden van verdachte feiten
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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. En wat heb je aan een loeiend alarm als niemand er op reageert?
Het tegendeel is waar in buurten
met goede sociale contacten. Daar
houden de buren voor mekaar een
oogje in het zeil. Want de politie kan
onmogelijk overal zijn, maar één
van de buren is meestal wel in de
buurt. Een waakzame buur is er dus
twee waard!

Leer je buren kennen!
Goede contacten en afspraken met
de buren zorgen voor een veilige
buurt. Daarom is het belangrijk om
je buren te leren kennen. Iemand
moet natuurlijk wel de eerste stap
zetten. Zo kan je bijvoorbeeld samen
met enkele buren een barbecue of
nieuwjaardrink organiseren. Of richt
een Facebook- of WhatsApp-groep
van je straat op, zodat iedereen op de
hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.

Burentoezicht
Als je minstens een week met
vakantie gaat, kan je aan de lokale
politie vragen om dagelijks je woning
te controleren. Maar nog efficiënter
is het als je ook goede afspraken
met de buren maakt om bij elke
afwezigheid – ook al is het maar één
of enkele dagen – op mekaars woning
te letten. Misschien kan je ook af
spreken om eventueel de brievenbus
leeg te maken, de planten water te
geven of de katten eten te geven.
De ene dienst is de andere waard!
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ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Vergeet de zij- en achterkant niet ...
want daar slaan ongewenste
gasten bij voorkeur toe.

Sluit altijd alle ramen en deuren ...
maar ook garage, tuinhuis en
kelderraam, zelfs al ben je
maar enkele minuten weg.

Help de inbreker niet ... en laat
dus geen ladder of ander (tuin)
gereedschap rondslingeren. ‘
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‘Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen
niet helpen tegen inbraak als je ze niet gebruikt of als je tegelijkertijd een raam
laat openstaan. Veilig leefgewoonten kosten weinig of niets en hebben toch een
enorm effect in het buiten houden van ongewenste gasten. Deze maatregelen
zijn zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden. Daarom enkele tips
en aandachtspunten, want organisatorische maatregelen zijn essentieel voor
een goed beveiligingsplan!

Maak je huis goed zichtbaar ...
door goede binnen- en
buitenverlichting en een
laag gesnoeide voortuin.

Leg waardevolle voorwerpen
uit het zicht ... berg ze op,
registreer en fotografeer via
de 1dagniet-app.

Geef je woning bij afwezigheid een
bewoonde indruk ... vermijd dus een
volle brievenbus of een briefje op de
deur, gebruik je rolluiken correct en
maak goede afspraken met de buren.

Beheer je sleutels goed ... en
dus niet onder de deurmat
of in de bloembak.
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BOUWKUNDIGE MAATREGELEN
Heel belangrijk is dat alle ‘zwakke’ plekken van je woning goed beveiligd
zijn. Als een inbreker toch jouw woning uitkiest, is het zaak om hem zo
lang mogelijk buiten te houden. Uit onderzoek weten we dat een inbreker
het na gemiddeld 3 minuten opgeeft. Al je bereikbare gevelopeningen deuren, (schuif)ramen, garage en kelderopeningen op gelijkvloers en op
verdieping - moeten daarom goed beschermd worden. Als je investeert in
bouwkundige maatregelen hou dan altijd rekening met deze 3 stelregels:
1) Vraag eerst gratis advies aan je diefstalpreventieadviseur (zie p. 19)
2) Kies voor kwaliteit
3) Doe een beroep op vakmensen

De buitendeur
Een goed beveiligde buitendeur ziet er zo uit:

ZEKER DOEN!
Veiligheidscilinder: kies voor een veiligheidsci
linder met een veiligheidskaart (met langlopend
patent) voor het kopiëren van de sleutel. Zo’n
cilinder is beveiligd tegen inbraak met valse sleu
tel en kan bescherming geven tegen uitboren.

Veiligheidsbeslag: de cilinder mag maximaal 2 mm
uitsteken. Beveilig de cilinder zeker met een stevig
beslag of een rozet zonder zichtbare schroeven, met
kernbescherming. Zo is je cilinder extra beveiligd tegen
afbreken én uittrekken.
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Veiligheidsslot: kies liefst voor een beveiligde
meerpuntssluiting (min. 3 sluitpunten) met
horizontale nachtschoten van minimaal 2 cm
lang.

Aangepaste sluitplaat of een sluitkom (of sluitplaten/sluitkommen): kies voor een sterke en
aangepaste sluitplaat met extra lange bouten die
je nachtschoot beschermt. Aan te raden!

Bijzetslot met geïntegreerde kierstandhouder:
dit zorgt voor een hoge bijkomende weerstand,
zeker bij deuren waarvan het veiligheidsslot niet
optimaal is. Kies bij deuren waarlangs je naar
buiten gaat wel voor een versie de langs twee
kanten te bedienen is.
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.
Scharnierbeveiliging:
als de deur naar buiten
toe opendraait, plaats
je best scharnierbevei
liging, om te vermijden
dat ze uit haar hengsels
geheven kan worden.

Toegangscontrole
Deurspion: dit kijkgaatje in de deur zorgt voor toe
gangscontrole met een breedtezicht van 160° tot 200°.
Andere mogelijkheden voor toegangscontrole zijn een
kierstandhouder of een deurketting.
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de schuifdeur
Zo ziet een goed beveiligde schuifdeur er uit:

Haakslot of valschoot: kies voor een
afsluitbare schuifdeur met minimum
1 haakslot of een valschoot die van
beneden naar boven kantelt, wat
voorkomt dat het deurblad uit zijn
hengsels wordt gelicht.

Halve cilinder: voorzie een halve cilinder,
die langs de buitenkant niet gemanipuleerd
kan worden, als de deur niet als ingangs
deur gebruikt wordt.

L-profiel/balk: leg in de schuifrail eventueel een degelijke balk of een metalen
L-profiel.
Schuifraam
Opbouwslot: plaats minimaal 2 opbouwsloten
op het schuifraam.
Afsluitbare raamkruk: plaats een afsluitbare
raamkruk op het schuifraam die afgesloten
kan worden met een sleutel.
L-profiel / balk: leg in de schuifrail eventueel
een degelijke balk of een metalen L-profiel.
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Het raam
Stel je bij het plaatsen van ramen altijd eerst de vraag of ze
wel allemaal open moeten kunnen. Bij ramen die open
kunnen, besteed je aandacht aan volgende punten:

Bestaande ramen
Opbouwslot: goed geplaatste en voldoende
afsluitbare opbouwsloten beschermen ra
men tegen vrijwel elke inbraakmethode.
Plaats per vierkante meter één opbouwslot.
Nieuwbouwramen
Gelaagd glas: is niet noodzakelijk maar
dit vormt naast heel wat andere voor
delen ook een extra drempel voor die
ven.
Inbraakwerende sluitnokken: voorzie
voldoende van deze nokken, die grote
weerstand bieden bij het wrikken tus
sen raam en stijl.

Afsluitbare raamkruk: kies voor raamkrukken die afsluit
baar zijn met een sleutel en een raam beveiligen tegen
gaatjesboorders of inbrekers door glasbraak.

Extra beveiliging
Andere vormen van raambeveiliging zijn het voorzien
van een raamvalbeugel of traliewerk, die onder meer
het naar binnen klimmen verhinderen. Indien het nog
veiliger moet, kan je werken met een vast raam met
verluchtingsstrook of glasstenen.
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Rolluikbeveiliging,
dakkoepel en kelderopeningen
Rolluiken
Rolluiken zorgen voor een extra be
veiliging op voorwaarde dat ze naar
beneden zijn en niet opgeheven kun
nen worden. Om oplichten te verhin
deren kan u eventueel rolluikbeveili
ging voorzien. Elektrische rolluiken,
al dan niet voorzien van timer om een
afwezigheidsignaal te vermijden, zijn
nog veiliger.

naat. Ook kan je eventueel traliewerk
of extra afdekking aan de binnenkant
voorzien.
Kelderraam

Dakkoepels
Bij nieuwbouw wordt sterk aangera
den de dakkoepels te vervaardigen uit
polycarbonaat. Dakkoepels bevinden
zich meestal op platte daken. Omdat
veel van die daken vaak makkelijk te
bereiken zijn, voorzie je best afdoende
beveiliging. Let daarom op de beves
tiging, en dit door de schroefkop te
vernietigen of veiligheidsschroeven te
voorzien, zeker bij oudere dakkoepels
die niet vervaardigd zijn uit polycarbo
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Het kelderraam wordt vaak vergeten.
Je kan een valbeugel installeren of
een hek of stangen aan de binnenzijde
van het kelderraam bevestigen. Ver
anker het kelderrooster dan weer met
een ketting die je zo laag mogelijk en
voor elke halve vierkante meter be
vestigt.

De garagepoort
De kantelpoort
Een kantelpoort beveilig je best met
een stangenslot. Beveilig met een vei
ligheidscilinder met veiligheidsbeslag
voorzien van kernbescherming. Een
eenvoudige maar efficiënte tip is het
plaatsen van een metalen voorwerp
(bijvoorbeeld een hangslot) achter de
wieltjes in de rail om het oplichten van
de poort te voorkomen.
De sectionale garagepoort
Gemotoriseerde sectionale garage
poorten zijn uitgerust met een af
sluitingsmechanisme op de looprail.
Bij het afsluiten vergrendelt de poort
automatisch, zodat ze niet opgelicht
kan worden. Kies eventueel voor een
afstandsbediening met Rolling Code,
die beveiligd is tegen onderschepping
van de code.
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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 rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
Het effect van een alarm is uiteraard afhankelijk van het gevolg dat er aan
gegeven wordt. En ook hier geldt:
- Vraag gratis advies aan je diefstalpreventieadviseur (zie p. 19)
- Kies voor kwaliteit.
- Doe een beroep op vakmensen.

Vraag ook raad aan de verzekerings
maatschappij. Een diefstalverzeke
ring is vaak goedkoper als je voor
een kwaliteitsvol (INCERT-label) en
professioneel geïnstalleerd alarm
systeem kiest. Hou bovendien reke
ning met je brandveiligheid bij het
kiezen van een alarm. Sommige sys
temen beschermen je eveneens tegen
brand. Zo sla je meteen twee vliegen
in één klap.
Pas op voor personen die bij u op be
zoek komen om een alarmsysteem
te verkopen. Deur-aan-deur verkoop
van alarmsystemen duurder dan
250 euro is in ieder geval verboden.
Bovendien ken je niet altijd de ware
bedoeling van een zogenaamde ver
koper die bezorgd is om jouw veilig
heidsprobleem.
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Hoe kan ik mijn
alarmsysteem registreren?
Wie zijn huis met een alarmsysteem
beveiligt, is vanaf 1 september 2009
verplicht om dit te registreren bij het
‘Meldpunt Alarmsystemen’ ALINE
(ALarm INformation Exchange). Via
de website www.policeonweb.be kan
iedereen het alarmsysteem eenvou
dig elektronisch aanmelden.

Voor wie?
De gebruikers van een beveiligings
systeem, dat niet aangesloten is op
een alarmcentrale, moeten zelf het
systeem via police-on-web regis
treren. Een gebruiker waarvan het
alarmsysteem wel aangesloten is bij
een alarmcentrale hoeft zelf geen
aangifte te doen, de centrale doet dit
voor de klant.

Wanneer moet het alarmsysteem
aan- en afgemeld worden?

een verdacht voertuig, voetstappen in
de tuin, vreemd geluid in huis, enz.?
Of gaat het om een vals alarm?

De aangifte moet gebeuren binnen de
tien dagen na de ingebruikstelling, of
buitengebruikstelling, van het alarm
systeem, of binnen de tien dagen na
een wijziging van één van de verplich
te gegevens.

Bel het noodnummer 101 of 112.
Gebruik voor noodoproepen alleen
deze nummers, niet die van de lokale
politiediensten. Je kan dit nummer in
principe ook enkel opbellen als je
weet dat het géén loos alarm is.

Jaarlijks onderhoud

Vermeld:
- je naam en telefoonnummer;

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

- je gebruikersnummer
van je alarmsysteem;
- hoe je controleerde
of het geen vals alarm was.

Alarm! Wat nu?
Gaat je inbraakalarm af? Volg dan
deze stappen:
Controleer: Gaat het alarm echt wel
af voor een (poging tot) inbraak? Wijst
er iets op een inbraak: inbraaksporen,
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REGISTREREN EN MELDEN
Het merken en registreren van waardevolle zaken is een belangrijk
onderdeel van de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen tegen inbraak.
Politiewerk, maar evenzeer de afhandeling door de verzekering, zijn ermee
gediend dat de gestolen goederen zo goed mogelijk worden beschreven.

Registreren
met de ‘1 DAG Niet’ app
Het is heel belangrijk dat je een
nauwkeurige, volledige en juiste
beschrijving van de gestolen voor
werpen kan geven aan de politie en
de verzekering. Belangrijke gege
vens zijn facturen, registratienum
mers, serienummers (bv. van elek
trische toestellen). Van juwelen en
kunstvoorwerpen worden best foto’s
genomen die dan kunnen worden bij
gehouden op een digitale informatie
drager. Met de ‘1 DAG NIET’ app kan
je heel makkelijk een registratiemap
waardevolle voorwerpen aanmaken.

-	Personen die, al dan niet met een
list, aanbellen bij buren. Misschien
willen ze gewoon vaststellen of er
iemand thuis is.
- Het afgaan van een alarm of andere
ongewone geluiden bij de buren.
- Licht dat plots brandt, een raam dat
eerst niet open stond, ..

Hoe reageren?
- Bel bij onraad of verdachte situaties
voor de zekerheid meteen de politie
op 101 of 112.

Melden

- Noteer kenteken en een beschrijving
van verdachte auto’s en personen.

Voorzorgsmaatregelen kunnen er ook
in bestaan om proactief of preventief
verdachte handelingen of vermoe
dens van inbraak of inbraakpogingen
aan de politie te melden.

- Maak (oudere) alleenstaande buren
duidelijk dat ze nooit de deur mogen
openen voor vreemden.

Waarop letten?
- Auto’s met vreemde nummerplaten
die meermaals door de straat rijden.
16

- Een auto met één of meerdere inzittenden die schijnbaar zonder reden
langs de straat geparkeerd staat.

- Meld problemen die de veiligheid 		
schaden, zoals kapotte straatver		
lichting of ongesnoeid groen, aan de
verantwoordelijke instanties.
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NATIONALE ACTIEDAG
1 dag niet
België kent meer dan 200 woning
inbraken per dag, meer dan 75 000
per jaar. Daar moeten we iets aan
doen!
Samen met jou willen we inbrekers
een halt toe roepen. Daarom slaan
we elk jaar op 11 december de handen
ineen tijdens een nationale actiedag.
Met de steun van burgers, verenigen,
scholen, ondernemers, postbodes,
politie en overheden. Eén actiedag te
gen woninginbraken: ‘1 dag niet’.

wijkagent? Hij kan je leren om op on
gewone en onveilige situaties te let
ten. Je kan de raamposter afprinten
en ophangen op een zichtbare plek.
Of wat dacht je van een heuse soci
ale mediacampagne? Deel de Face
bookpagina 1dagniet België en volg
@1dagnietBE op Twitter. Misschien
kan je zelfs een informatieavond rond
preventie op poten zetten? Of nodig de
buurt uit voor een winterbarbecue,
leer elkaar kennen en hou een extra
oogje in het zeil. Een kleine inspan
ning levert een maximaal effect!
Heb jij een leuk idee voor een initiatief
tegen woninginbraak? Ga er dan zeker
mee aan de slag en registreer je actie
via 1dagniet.be.

In tientallen gemeenten, wijken en
straten in heel België zijn initiatief
nemers volop bezig om acties te or
ganiseren om inbraken te voorkomen.
Organiseer je eigen actie: groot of
klein. Wat dacht je van een wandeling
door je buurt in het gezelschap van de
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DIEFSTALPREVENTIEF ADVIES
Een diefstalpreventief advies is volle
dig gratis en kan je in elke gemeente
of politiezone aanvragen. De diefstal
preventieadviseur helpt je graag bij
het voorkomen van inbraak in jouw
woning, door je te adviseren bij een
goede beveiliging van je woning en
het nemen van de juiste preventieve
maatregelen. Dikwijls volstaat het
om een paar slimme ingrepen te doen
of om enkele eenvoudige preventieve
maatregelen te treffen om inbrekers
buiten te houden!

Heb je interesse in een diefstalpre
ventief advies op maat, download dan
onze 1dagniet-app. Aan de hand van
je postcode, genereert de app auto
matisch de contactgegevens van je
lokale diefstalpreventieadviseur!

UW ADVISEUR
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