Boorddocumenten
Maak een fotokopie van uw
boorddocumenten en bewaar ze
thuis samen met de aankoopfactuur van het voertuig
op een veilige plaats.

Veilig parkeren
Parkeer uw auto bij voorkeur in een garage of op
een goed verlichte, niet-afgelegen plaats.

Nuttige telefoonnummers
Commissariaten 24u/24, 7d/7 geopend

DIEFSTAL UIT OF VAN
VOERTUIGEN
DE JUISTE REFLEXEN

Directie Proximiteit en Interventie
CENTRUM
Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
02/279.77.11
LAKEN

Goed afgesloten auto
Sluit uw auto altijd goed af, ook al is het maar
voor korte tijd of als u zich op privéterrein
bevindt.
Vergeet niet de portieren, maar ook de ramen,
het open dak en de kofferbak van uw voertuig
te sluiten.
Een diefstal in een auto die niet afgesloten is, wordt
door de verzekering niet als diefstal beschouwd.
In dit geval is er dus geen schadevergoeding!

Doelwitten van dieven
Persoonlijke bezittingen zoals identiteitskaarten,
bankkaarten, rijbewijzen, portefeuilles, enz.

Laptop, GSM, GPS, ...
Boorddocumenten zijn ook een felbegeerd
doelwit, want ze zijn waardevol in criminele
circuits.

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

Preventie

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
VZW BRAVVO

https://bravvo.brussel.be/

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Waardevolle
voorwerpen

Carjacking

Wanneer u uw voertuig verlaat:
Neem de boorddocumenten
voertuig mee.

van

Carjacking is een autodiefstal waarbij
geweld en/of bedreigingen worden
gebruikt tegenover de bestuurder of
passagier(s).

uw

Neem waardevolle voorwerpen altijd mee:
GPS, GSM, laptop, handtas, portefeuille, jas,
fototoestel, sleutels, enz. Als u ze niet mee kunt
nemen, verberg ze dan in de kofferbak, bij
voorkeur voordat u de auto neemt. Zo brengt u
een mogelijke dief niet in de verleiding.
Verwijder de GPS-houder en veeg sporen
van de zuignap weg. Dit is voor dieven vaak
een goede reden om te denken dat er een GPS
in de auto kan liggen.

Sac-jacking, ons advies:
Houd rekening met de volgende tips om te
voorkomen dat u wordt beroofd terwijl u in
uw auto zit:

Schakel de Bluetooth- en wifi-functie van uw
GPS, laptop, GSM, ... uit zodat potentiële
dieven het signaal niet kunnen oppikken.

Leg uw bagage en andere spullen in de
kofferbak of op de grond. Laat absoluut niets in
het zicht op de stoelen of het dashboard.

Gebruik de pincode op uw GPS. Deze optie
wordt vaak aangeboden, maar is niet standaard
geïnstalleerd.

Doe de portieren op slot en sluit zo veel
mogelijk de ramen tijdens het rijden.

Als er geen waardevolle spullen in het
voertuig liggen, laat dat dan zien! Laat het
handschoenenkastje en de hoedenplank open.

Wees altijd waakzaam als iemand u dwingt te
vertragen of te stoppen. Houd ruimte over om te
manoeuvreren.

Maak een inventaris van de serienummers,
het merk en het type van de waardevolle
voorwerpen in uw voertuig. Maak foto's van
deze voorwerpen. Met deze informatie kan de
politie de gestolen voorwerpen sneller
terugvinden en ze u terugbezorgen.

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

Wees extra voorzichtig bij kruispunten,
verkeerslichten, verkeersdrempels, in files of bij
verdacht gedrag.
Als u toch het slachtoffer bent van een diefstal,
gebruik dan uw claxon! Bied geen weerstand en
meld de feiten bij de politie.

DOC
STOP
24/24

Doe de portieren van binnenuit op slot nadat u in
de auto bent gestapt. U kan ze losmaken zodra u
een redelijke snelheid hebt bereikt.
Stop nooit te dicht bij een voertuig dat de weg
verspert. Houd indien mogelijk voldoende afstand
om te manoeuvreren.
Stap bij een aanrijding niet uit en wacht tot de
eigenaar van het andere voertuig naar u toe
komt.
Open dan het raam een beetje om met hem te
praten. Als de situatie verdacht lijkt, stap dan niet
uit en waarschuw de politie met uw GSM als u die
hebt. Zo niet, doe dan uw waarschuwingslichten
aan en claxonneer.
Bied geen weerstand, verdedig uw voertuig
nooit met gevaar voor uw eigen veiligheid.
Observeer alle details van de situatie zonder de
dader aan te staren om te vermijden dat zijn
gewelddadige gedrag escaleert.
Als u getuige bent van een carjacking, help dan de
slachtoffers. Breng ze naar het dichtstbijzijnde
politiecommissariaat en leg een zo volledig
mogelijke verklaring af (daders, voertuigen,
vluchtrichting, …).

00800 2123 2123
+32 2 518 2123
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