
Politietoezicht tijdens de vakantie   

Bent u van plan om naar het buitenland of in België op 
vakantie te gaan? Zorg er dan voor dat uw woning 
geen gemakkelijke prooi is voor inbrekers! 

Er bestaan een aantal goedkope en eenvoudige 
preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen. Maar 
ook de politie kan u helpen door regelmatig langs te 
komen… en dit is gratis. 

Vermeld uw vakantiedata niet op sociale media. 

Zorg ervoor dat de post zich niet opstapelt in uw 
brievenbus. Vraag aan een vertrouwenspersoon 
om uw post op te halen om geen argwaan te 
wekken. 

Vergeet niet om voor uw vertrek uw ramen en 
rolluiken goed te sluiten. Vraag aan een buur of 
vriend om de rolluiken omhoog te komen doen. 

Voorzie timers om bepaalde lampen aan te laten 
gaan tijdens uw afwezigheid. Denk eraan om de 
tijden en de te verlichten kamers te veranderen.

Laat uw telefoonlijn doorschakelen. 

Controleer of uw sloten en grendels in goede staat 
zijn. De diefstalpreventieadviseur kan u hierover 
advies geven. 

Laat geen grote sommen geld in uw woning 
achter. Leg uw juwelen en waardevolle 
voorwerpen op een veilige plaats (bankkluis, 
familie, …). Neem foto’s en maak een inventaris op 
(serienummer, merk, waarde,…). 

Preventief advies voor 
u vertrekt 

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
02/279.84.16

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

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - 
Veiligheid en Preventie

www.besafe.be/nl

Nuttige links

Police-on-web

www.politie.be/nl/e-loket

Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

www.polbru.be

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Preventie

VEILIGE
VAKANTIES
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Enkele tips voor uw vakantie

Prettige vakantie!

Hoe kan ik een aanvraag 
indienen? 

Alle commissariaten beschikken over aanvraag-
formulieren voor afwezigheidstoezicht.

U kan een aanvraag doen bij de dienst 
technopreventie, bij uw wijkcommissariaat of op 
onze website: polbru.be/preventie

De diefstalpreventieadviseur zal u een techno-
preventief bezoek voorstellen. 

Na dit bezoek zal hij een beknopt verslag 
opstellen om de inspecteur die het toezicht zal 
uitvoeren, op de hoogte te brengen van 
eventuele zwakke punten van de woning, 
mogelijke sporen van een vroegere inbraak of 
poging tot inbraak, andere toegangen tot de 
woning, de namen van de personen die tijdens 
uw afwezigheid toegang hebben tot de 
woning, …

Mocht er ondanks alles toch een probleem zijn, 
dan zal de inspecteur die belast is met het 
toezicht één of meerdere personen van de lijst 
contacteren om te doen wat nodig is om het 
gebouw te beveiligen. 

De frequentie van het toezicht zal door de 
verantwoordelijke van uw commissariaat bepaald 
worden, maar zal tenminste één controle per 24 
uur omvatten. 

Dit toezicht is in de eerste plaats bedoeld voor de 
vakantieperiodes maar kan voor elke langdurige 
afwezigheid aangevraagd worden. 

Opgelet: elke aanvraag moet 7 
werkdagen voor uw vertrekdatum in 
ons bezit zijn!  

Als u met uw voertuig vertrekt: 

Probeer uw voertuig zo veel mogelijk te parkeren 
op een goed verlichte plaats. 

Wanneer uw voertuig geparkeerd staat, laat dan 
geen autopapieren, handtas, mobiele telefoons, 
camera’s, laptops, … in de wagen achter.

Sluit de ramen, zelfs bij warm weer. 

Vergrendel uw voertuig en blokkeer het stuur. 

Vergeet niet het contact uit te zetten wanneer u 
uitstapt, zelfs al is het maar voor even.

Wees extra voorzichtig bij een “aanrijding”. 

Op uw vakantieplaats (caravan, 
woning, gehuurd goed, …)

Vergeet niet de deuren en ramen te sluiten als u 
naar het strand gaat of een wandeling maakt.

Slaap ‘s nachts niet met open ramen, zelfs als uw 
kamer op een bovenverdieping gelegen is.

Bewaar uw geld, autosleutels, mobiele telefoons, 
… bij u.


