
Nuttige telefoonnummers

Directie Proximiteit en Interventie 
CENTRUM

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

Commissariaten 24u/24, 7d/7 geopend

Bij noodgevallen, bel 101 of 112

Nuttige links

Police-on-web
www.politie.be/nl/e-loket

Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene
www.polbru.be

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken -
Veiligheid en Preventie 

 www.besafe.be/nl

Houd uw handtas altijd goed gesloten en draag ze 
tussen uw arm en uw lichaam met de sluitingen naar 
binnen gericht; 

Laat uw handtas of rugzak nooit onbewaakt achter, 
zelfs voor korte tijd; 

Stop uw portemonnee of uw mobiele telefoon nooit 
in de achterzak van uw broek of in het voorvakje 
van uw rugzak. Stop hem bij voorkeur in de binnen-
zak van uw jas of in de voorste broekzak; 

Houd van tevoren uw vervoerbewijs of uw geld 
klaar als u gebruik gaat maken van het openbaar 
vervoer; 

Laat bij voorkeur alle niet-essentiële documenten 
en bezittingen thuis; 

Bewaar bankkaarten, sleutels en documenten 
waarop uw adres staat nooit samen en stop uw 
geheime codes nooit bij uw bankkaarten, maar leer 
ze uit het hoofd; 

Zorg ervoor dat u uw geheime code verbergt 
wanneer u bij een bankautomaat geld opneemt of 
met een bankkaart betaalt; 

Draag uw horloge en andere waardevolle juwelen 
discreet; 

Beperk de hoeveelheid geld die u bij zich draagt; 

Wees alert in het geval van drukte of plotselinge 
opschudding; 

Als u het slachto�er bent van zakkenrollerij, leg dan 
altijd een verklaring af bij de politie op het commis-
sariaat van uw keuze of via het platform police-on-web. 

Voorzorgsmaatregelen Geef gauwdieven 
geen kans!

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Preventie



info

   De voet
Wanneer u op een openbaar terras zit, zet dan uw tas tussen 
uw benen en laat ze niet onbewaakt achter, zodat een 
gauwdief ze niet kan stelen door ze naar zich toe te trekken 
terwijl zijn handlanger uw aandacht a�eidt, bijvoorbeeld 
door tegen u te praten.

   Rug aan rug

Laat op een terras of in een 
horecagelegenheid nooit uw 
jas of tas aan de rugleuning 
van uw stoel hangen. Een 
veelgebruikte truc van gauwdie-
ven is om zich rug aan rug met 
hun doelwit op te stellen, zonder 
zich om te draaien de tas te 
doorzoeken en zo waardevolle 
voorwerpen te stelen. De operatie wordt uitgevoerd onder 
dekking van een spotter, iemand die in het algemeen tegen-
over de trekker zit om deze te begeleiden terwijl hij het 
slachto�er en de omgeving observeert. 

   De voetbal of de ‘’knuffel‘’

Wij raden u aan om u NOOIT door een onbekende te 
laten benaderen.

De techniek bestaat erin het slachto�er kort onder 
controle te houden door hem bijvoorbeeld bij de schou-
ders te pakken of te doen alsof hij tussen zijn benen door 
dribbelt. Het slachto�er is uit zijn evenwicht gebracht en 
beseft niet dat hij bestolen wordt. Deze techniek wordt ook 
gebruikt om luxe horloges te ontvreemden.

Een paar technieken 
die gauwdieven gebruiken

   De jas op de arm

De dief plaatst een jas over zijn 
voorarm om zijn handelingen 
te verbergen terwijl hij uw tas 
doorzoekt of uw portemonnee 
steelt.

   Dichtbij komen
De dieven maken gebruik van het menigte-e�ect om uw 
persoonlijke bezittingen te stelen, vooral in het openbaar 
vervoer en/of de infrastructuur daarvan. Daartoe gaat de 
trekker achter u staan, bijvoorbeeld op de roltrap, als u in de 
trein stapt of op de metro wacht, of in de nabijheid van een 
veiligheidspoortje, terwijl zijn handlanger de wacht houdt. 
Meestal, zonder dat u het beseft, heeft hij toegang tot uw 
handtas of rugzak die zich ter hoogte van zijn handen bevindt.

   De geldautomaat

Wanneer u bij een geldautomaat geld opneemt, zorg 
er dan voor dat u een comfortabele afstand bewaart, 
d.w.z. niemand in uw onmiddellijke omgeving. 

De meest gebruikte technieken zijn:

uw aandacht a�eiden zodat uw bank- 
of kredietkaart in de geldautomaat 
blijft zitten na een opname of een 
controle van uw rekening; 

naar uw geheime code kijken als u 
geld opneemt, dan een biljet op de 
grond laten vallen en uw aandacht 
erop vestigen. Ondertussen haalt een 
medeplichtige uw bankkaart uit de 
automaat en begeeft zich naar een 
tweede automaat om er een fraudu-
leuze geldopname te doen. 

Ook bij een betaling aan een winkel-
terminal kan een zakkenroller toekij-
ken hoe u uw geheime code intoetst 
en vervolgens uw portemonnee met 
de bankkaart in kwestie stelen. 

De verdwaalde toerist

De dief doet alsof hij verdwaald is 
en vraagt u de weg aan de hand van 
een kaart. Terwijl u probeert hem de 
weg uit te leggen, maakt zijn hand-
langer gebruik van uw onoplettend-

heid om u te bestelen. Deze techniek wordt ook gebruikt om de 
handelingen van de trekker te verbergen, die zijn kaart op uw 
heuptas neerlegt of op de tafel van het etablissement waarop u 
uw telefoon of portemonnee hebt neergelegd. 

   De vlek of de muntstukken

Het doel is om de aandacht van het slachto�er af te 
leiden terwijl een medeplichtige zijn bagage steelt. 
 
Gewapend met yoghurt, mayonaise of een ander voedingsmid-
del giet de dief discreet wat op uw kleding en wijst u erop dat u 
vlekken gemaakt heeft. Hij doet alsof hij u helpt uw kleren 
schoon te maken, meestal met behulp van een zakdoek, terwijl 
zijn handlanger discreet uw tas doorzoekt of met één 
van uw ko�ers verdwijnt.

Sommige gauwdieven gebruiken muntstukken voor hetzelfde 
doel. De muntstukken worden op de grond gegooid voor het 
vooraf uitgekozen slachto�er, dat door de gauwdief ervan 
beschuldigd wordt verantwoordelijk te zijn voor deze pech. Het 
slachto�er helpt te goeder trouw de munten op te rapen, terwijl 
een medeplichtige zijn bagage steelt.

  De valse petitie

De gauwdief legt u een petitie 
voor die u moet ondertekenen 
voor een vereniging, die meest-
al niet bestaat.

Terwijl u geconcentreerd naar 
het document kijkt, besteelt een 
medeplichtige u of grijpt uw tas 
alvorens op de vlucht te slaan.

Gauwdieven werken vaak als een team: 
de ene zorgt voor a�eiding terwijl de andere 
(de trekker) steelt.  Dus wees voorzichtig als 
onbekenden u aanspreken of u “per ongeluk” 
tegen het lijf lopen. 

Verantwoordelijke uitgever: Korpschef Michel Goovaerts


