
MAAK JE  
WONING  
INBRAAKVEILIG
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Inbrekers: de klok tikt

Een inbreker wil stil, snel en ongezien zijn slag slaan. De meeste inbrekers zijn 
gelegenheidsinbrekers. Ze gebruiken vooral klein gereedschap en proberen  

gemiddeld 3 minuten om je woning binnen te geraken.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat een inbreker meer tijd nodig heeft 
en sneller gehoord of gezien kan worden. De kans is dan groter dat hij het opgeeft. 

1.  Alles begint met een aantal veilige leef-
gewoonten. Ze kosten geen geld en 
kunnen een inbraak helpen voorkomen. 

2.  Daarnaast is het ook belangrijk om 
goede sloten en stevige ramen 
en deuren te hebben. Zij houden een  
inbreker letterlijk tegen. 

3.  Volg je de veilige leefgewoonten en is je 
woning voorzien van stevige ramen, deu
ren en sloten? Dan maak je kans op het 
Certificaat Inbraak Veilig. 

4.  Ter aanvulling kan je ook gebruik maken 
van elektronische beveiliging.

Advies op maat

In elke gemeente zijn er diefstal
preventieadviseurs die gratis bij 
jou thuis langskomen om advies 
te geven over de beveiliging van 
je woning. 

Je kan de adviseur contacteren 
via je lokale politie of preven
tiedienst of via www.diefstal-
preventieadviseur.be
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1. VEILIGE LEEFGEWOONTEN

 �  Geef steeds de indruk dat er  
iemand thuis is
Hang nooit berichtjes van afwezigheid op 
je deur. Vraag iemand om de brievenbus 
leeg te maken, de rolluiken op en neer 
te laten of een auto op de oprit te par
keren. Zorg voor verlichting alsof je thuis 
zou zijn.

 �Pas op met sociale media
Kondig je vakantie of langdurige afwezig
heid nooit aan. Ook mensen met minder 
goede bedoelingen lezen mee. Plaats 
foto’s of berichten pas wanneer je terug 
thuis bent.

 �Hou je woning zichtbaar
Voorkom dat struiken, planten, bomen 
of schuttingen het zicht op je woning be
lemmeren. Inbrekers kunnen zo ongezien 
te werk gaan. 

 �  Doe ramen en deuren altijd op slot, 
ook al ben je maar heel even weg
Denk er ook aan om ’s nachts alles goed 

af te sluiten, zelfs al ben je thuis. Leg ze
ker geen sleutels buiten onder je deurmat 
of een bloemplot.

 �  Etaleer je aantrekkelijke bezittingen 
niet
Plaats aantrekkelijke spullen (bv. laptop, 
tablet, juwelen, geld, …) buiten het zicht 
van voorbijgangers en sluit ’s avonds je 
gordijnen.

 � Laat geen materiaal rondslingeren
Laat geen ladders en ander materiaal 
achter in de tuin. Een inbreker maakt hier 
dankbaar gebruik van. Bewaar je gereed
schap in een goed afgesloten ruimte.

 �  Een sociale buurt is een alerte 
buurt
Maak afspraken met je buren om een 
oogje in het zeil te houden. Verwittig hen 
wanneer je voor een lange periode niet 
thuis bent. Ook kan je de lokale politie 
vragen om tijdens een lange afwezigheid 
toezicht te houden op je woning.

�  Registreer en markeer

Serienummers en specifieke 
kenmerken van gestolen voor
werpen zijn belangrijk voor de 
politie en verzekering. Je kan 
ook foto’s maken of je waarde
volle spullen markeren. 

Dit maakt de spullen minder 
aantrekkelijk voor dieven en ver
gemakkelijkt de teruggave.
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2. HET BELANG VAN GOEDE SLOTEN

Sloten van goede kwaliteit bemoeilijken en vertragen het werk van inbrekers. 
De juiste sloten op de juiste plaatsen kunnen een groot verschil maken. 

Alvast enkele belangrijke tips:

1   Zorg dat de cilinder van de sloten 
niet meer dan 2 millimeter uitsteekt. 
Inbrekers kunnen deze cilinders makkelijk 
afbreken en zo het slot openen.

2   Een simpel veiligheidsbeslag
beschermt de cilinder hiertegen!

3   De buitendeuren zijn best voorzien van 
een driepunt sluiting. Een inbreker 
moet dan harder en langer werken om 
binnen te geraken.

1 2 3

654

4   Ramen met eenvoudige rolnokken 
zijn heel gemakkelijk open te breken. 
Een mogelijke oplossing voor dit 
soort ramen zijn bijzetsloten.

5   Ramen met paddenstoelvormige 
nokken zijn een stuk moeilijker 
open te breken. Let hierop als je 
nieuwe ramen kiest!

6   Inbrekers durven ook een boorma
chine gebruiken om via een klein 
gaatje de raamkruk te openen. Enkel 
afsluitbare raamkrukken bieden 
weerstand tegen deze manier van 
inbreken. Opgelet! Laat de sleutel 
nooit op de raamkruk zitten.
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Gekeurde en niet gekeurde  
producten

Gekeurde producten zijn effectief getest 
op inbraak. Ze bieden meer weerstand en 
dus meer zekerheid dan niet gekeurde pro
ducten. 

Je herkent gekeurd materiaal aan de Euro
pese keursymbolen (bijvoorbeeld SKG, A2P 
of VdS) die je terugvindt op het beslag van 
ramen, deuren en sloten.

Gekeurd materiaal is altijd voorzien van 1, 
2 of 3 sterren. Het aantal sterren verwijst 
naar de mate van weerstand. Vanaf 2 ster
ren ben je zeker van minstens 3 minuten 
weerstand.

Diefstalpreventieadviseur

Wil je je woning graag beter beveiligen en 
weet je niet zeker welke ramen, deuren of 
sloten te kiezen? 

Je diefstalpreventieadviseur geeft je graag 
én gratis advies! Neem contact op met je 
preventie of politiedienst of via de website 
www.diefstalpreventieadviseur.be

Sommige gemeenten reiken 
ook een inbraakpremie uit.  

Vraag dit zeker na!

Opgelet:  
blijf alert!
Het blijft van groot belang 
dat elke inbraak of poging tot 
inbraak aangegeven wordt.

Meld verdachte situaties da
delijk aan de politie via het 
nummer 101. Op die manier 
help je de politie inbrekers op 
heterdaad te betrappen of in
braken te voorkomen. 
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3. CERTIFICAAT INBRAAK VEILIG

In 4 stappen naar het Certificaat Inbraak Veilig

Stap 1

 �  Vraag gratis diefstalpreventie
advies aan 
Contacteer je diefstalpreventieadviseur via 
www.diefstalpreventieadviseur.be of via je 
lokale politie of preventiedienst. Hij/zij 
komt aan huis en overloopt samen met jou 
alle zwakke punten van je woning.

Stap 2

 �Verstevig je ramen en deuren
Na het bezoek van de diefstalpreventie
adviseur krijg je schriftelijk advies over de 
beveiliging van je woning. Dit advies blijft 
twee jaar geldig en kan je meenemen 
naar je slotenmaker en/of schrijnwerker 
om de nodige aanpassingen te laten uit
voeren.

Stap 3

 �Vraag een controle aan
Wanneer je ramen en deuren verstevigd 
zijn breng je de adviseur hiervan op de 
hoogte. Hij/zij komt dan nogmaals langs 
ter controle.

Stap 4

 �  Bevestig het  
Certificaat Inbraak Veilig
Wanneer je woning voldoende beveiligd 
is, ontvang je het Certificaat Inbraak Veilig. 
Dit bestaat uit een attest, een sticker en 
een gevelplaatje.

Voordelen

�  Met het certificaat ben je er zeker van dat 
een inbreker meer tijd nodig heeft om je 
woning binnen te raken en waarschijnlijk 
sneller opgeeft.

�  Je kan het gevelplaatje en de sticker boven
dien zichtbaar aan je woning bevestigen 
om mogelijke inbrekers af te schrikken.

Let wel!

Ook met het Certificaat Inbraak Veilig kan 
een (poging tot) inbraak helaas nooit volle
dig uitgesloten worden. De diefstalpreven
tieadviseur van de gemeente of politie kan 
niet aansprakelijk worden gesteld indien er 
toch een inbraak gebeurt. 

Ben je nog aan het bouwen of 
renoveren? De preventiea dviseur 

geeft ook advies op plan!

Meer informatie vind je terug op de website  
www.certificaatinbraakveilig.be
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Denk ook aan de minder zichtbare 
gevolgen van een inbraak. 

Slecht slapen, je schuldig voelen, woede, 
angst, stress ... Het zijn maar enkele van 
de mogelijke reacties die je als slachtof
fer kan vertonen. 

Nood aan een gesprek?  
Je kan altijd terecht bij:

�  Slachtofferbejegening van de politie 
(www.besafe.be)

�  Slachtofferhulp van het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)

� Je huisarts

4. ELEKTRONISCHE BEVEILIGING

Alarmsystemen en camerabewaking kunnen sommige dieven afschrikken,  
maar bieden geen concrete weerstand tegen inbraak. 

Ze zorgen er enkel voor dat jij (mogelijke) inbrekers sneller kan opmerken,  
waardoor zij minder tijd hebben om naar waardevolle spullen te zoeken.

WAT TE DOEN BIJ (EEN POGING TOT) INBRAAK?

 �  Neem onmiddellijk contact op met 
de politie op het nummer 101.

 �  Probeer zo weinig mogelijk aan 
te raken om eventuele sporen te 
vrijwaren.

 �  Controleer samen met de  
politie wat er gestolen werd.

 �  Informeer je bank wanneer er 
bankkaarten of andere waarde
papieren gestolen werden. 

 �  Bel CARD STOP op het nummer  
070 344 344 om gestolen kaarten 
te blokkeren.

 �  Breng je verzekering op de hoogte.

COLOFON: 
V.U.: Lodewijk De Witte, provinciegouverneur VlaamsBrabant, Provincie VlaamsBrabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven  
/ april 2019 / Illustraties: Piet Hendrickx, Quirit Cartoons

Opgelet!

Je bent verplicht om je alarm systeem te  
registreren op www.policeonweb.be

Als je een camerasysteem hebt,  
moet je dat eveneens melden via  
www.aangiftecamera.be
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MEER INFO

Dienst maatschappelijke veiligheid

016 26 78 01

dmv.preventie@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/criminaliteitspreventie

www.certificaatinbraakveilig.be

SAMEN TEGEN  
INBRAAK

 �Vraag gratis diefstalpreventieadvies aan
 �Maak van veilig wonen een gewoonte
 �  Zorg voor gekeurde ramen, deuren en sloten
 �Behaal het Certificaat Inbraak Veilig
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