Mijn ﬁets is gestolen, wat nu?
Doe aangifte van diefstal bij uw commissariaat
of online via: www.politie.be/nl/e-loket.
Geef zoveel mogelijk details:
Het serienummer van uw fiets (staat meestal
op de aankoopfactuur en onder het pedaal
van de fiets).
De beschrijving van uw fiets.
Wanneer en waar u uw fiets voor het laatst zag.
Als uw fiets geregistreerd werd, meld dit dan
eveneens.
Als hulpmiddel kan u het formulier op de volgende
pagina vervolledigen en zorgvuldig bewaren
samen met de papieren en een foto van uw fiets.
Vraag het PV-nummer van de diefstalaangifte.
Als uw fiets teruggevonden wordt, zal dit
nummer nuttig zijn om uw fiets te kunnen
ophalen.
Als uw fiets verzekerd is, breng dan zeker
uw verzekeraar op de hoogte.
Raadpleeg regelmatig onze sociale media. Hier
vindt u informatie over fietsen die teruggevonden
werden binnen onze politiezone.

Nuttige telefoonnummers
Commissariaten 24u/24, 7d/7 geopend
Directie Proximiteit en Interventie
CENTRUM

SAMEN TEGEN

FIETSDIEFSTAL

Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
02/279.77.11

LAKEN
Emile Bockstaellaan 246, 1020 Laken
02/279.88.10

ELSENE - LOUIZA
Collegestraat 1, 1050 Elsene
02/279.84.84

NEDER-OVER-HEEMBEEK/HAREN
Versailleslaan 130, 1120 Neder-Over-Heembeek
02/279.81.10 & 02/279.89.10

Nuttige links

Preventie

Police-on-web

www.politie.be/nl/e-loket
Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

www.polbru.be
Facebookpagina Veloflic PolBru

https://www.facebook.com/VeloflicPolBruPage
Registratie van fietsen te Brussel

Bel 101 of 112, 24u/24 voor
dringende politiebijstand.
Geen noodgeval? Bel 02/279.79.79

https://mybike.brussels
Brussels depot voor gevonden fietsen

www.cyclo.org/nl/diensten/anti-fietsdiefstal/
brussels-depot-voor-gevonden-fietsen

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Fietsdiefstal is een
echte plaag geworden
maar u kan er iets tegen
doen.

Hoe beveilig ik mijn ﬁets?
Zorg voor een eﬃciënt anti-diefstalsysteem.
Er zijn verschillende soorten.

Beugelslot/U-vormig slot
Deze hangsloten zijn tamelijk zwaar. Ze kunnen
tegelijk aan het wiel of het frame van de fiets en
aan het fietsenrek vastgemaakt worden.
Een goed slot is uit gehard staal vervaardigd en is groot
genoeg. Bij aankoop kiest u het best voor een slot met
twee bevestigingspunten.
Ringslot
Dit is een goed basisslot dat onder het
zadel bevestigd wordt. De dikte van de ring en de
beschermhuls bepalen de sterkte van het ringslot.

Advies: de combinatie van een beugelslot en een ringslot
zorgt voor een goede bescherming tegen dieven.
Kettingslot
Dit slot is gemaakt van gehard staal en is voorzien van
een discusslot. Het wordt vooral gebruikt door motards.
Combinatie van ringslot en kettingslot
Recente modellen van fietsen hebben dit
systeem. Er is slechts één sleutel voor nodig.
Vouwslot
Dit hangslot is gemaakt uit gehard staal en bestaat uit
stalen strippen die uitgevouwen een soort van ring
vormen.

Spiraalvormig kabelslot
Dit type slot bestaat uit een reeks fijne ijzerdraden. Hoe
meer ijzerdraden het slot bevat, hoe veiliger het is tegen
diefstal. Een dief kan het met een beetje geduld
wel doorknippen.
Kabelslot
Dit is een variant op het spiraalvormig kabelslot.
Het bestaat uit een stalen kabel met een stalen omhulsel.

Ik identiﬁceer mijn ﬁets¹
Merk:
Model:
Type: dames - heren - kinderﬁets - andere

Soort: elektrisch - klassiek - city - mountain - andere

Maak uw ﬁets goed vast
Bevestig het frame en indien mogelijk ook de wielen aan
een stevig vast punt. Als u uw fiets slechts met één wiel kan
vastmaken, geef dan de voorkeur aan het voorwiel.
Zorg ervoor dat uw fietsslot niet op de grond hangt, dat het
minimum 50 cm hoog hangt en met het slot naar beneden.
Bescherm ook het zadel en de wielen met veilige moeren of
pinnen (geen snelspanners).

Zet uw ﬁets altijd op slot
Zelfs in een afgesloten en/of privé-ruimte. Meer dan één
diefstal op twee gebeurt thuis, al dan niet in
gemeenschappelijke ruimtes.

Kleur²:
Ik beschik over foto’s van mijn ﬁets? JA / NEEN
Mijn ﬁets is geregistreerd? JA / NEEN
Zo ja, identiﬁcatienummer:

Serienummer:

Bijzondere kenmerken³:

Zelfs al is het maar voor "2 minuten" of als u niet ver weg
bent. Een fiets die niet vastgemaakt is, kan in één oogwenk
gestolen worden.

Om uw ﬁets te stallen
Vermijd afgelegen plaatsen of risicozones. Kies eerder voor
druk bezochte plaatsen of plaatsen waar beveiligingscamera's
zijn.
Markeer uw fiets. Sinds april 2019 is er een nieuwe dienst in
het Brussels Gewest: mybike.brussels. Deze gratis dienst is
bestemd voor iedereen die met een (nieuwe of tweedehands)
fiets in Brussel rondrijdt. Hier kan u uw fiets registreren en
identificeren met behulp van een sticker om het risico op
diefstal te verminderen.

Mijn ﬁets is verzekerd? JA / NEEN

Contractnummer:
1) Als uw fiets gestolen is, zullen deze inlichtingen van pas komen
bij uw aangifte.
2) Hoofdkleur & eventueel andere kleuren
3) Maximum 3 kenmerken (speciaal stuur, accessoires, ...)

Verantwoordelijke uitgever: Korpschef Michel Goovaerts

