Naar schatting heeft een dief drie minuten
nodig om een slot open te breken. Daarna
geeft hij het meestal op.
Er zijn drie soorten maatregelen waarmee u
inbrekers kan ontmoedigen en die u het best in
deze volgorde toepast:
1

Organisatorische maatregelen:
Veiligheid begint met het aannemen van een paar
goede gewoonten die geen kosten met zich
meebrengen.

2

Mechanische maatregelen:
Dit zijn fysieke obstakels die het mogelijk maken om
inbraakpogingen te vertragen.

3

Elektronische maatregelen:
Dit zijn aanvullingen op de organisatorische en de
mechanische maatregelen.

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene biedt
u een gratis bezoek aan van één van haar diefstalpreventieadviseurs om u te helpen een
veiligheidsdiagnose van uw woning te stellen
en u advies te verlenen over de beste
maatregelen om uw woning te beveiligen.
Gratis veiligheidsinschatting;
Herinnering aan goede preventieve
handelingen om inbrekers te ontmoedigen;
Advies op maat over het beveiligen van uw
woning;
Neutraal, objectief, vrijblijvend en persoonlijk
advies.

Nuttige telefoonnummers
Bij noodgevallen, bel 101 of 112
Preventieadviseur diefstal - Brussel

02/279.85.41 & 02/279.78.61

Inbraakpreventie
Enkele nuttige tips
om uzelf te beschermen

Preventieadviseur diefstal - Laken

02/279.88.47
Preventieadviseur diefstal - Elsene

02/279.84.84
Preventieadviseur diefstal - Neder-Over-Heembeek

02/279.81.24 & 02/279.89.10
Preventieadviseur diefstal - Haren

02/279.80.10

ZPZ.PolBru.TechnoPrev
@police.belgium.eu

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

1) Organisatorische maatregelen

2) Mechanische maatregelen

Houd een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen.
Bewaar daarvoor de facturen en de serienummers en
maak goede foto’s van de voorwerpen. Deze inventaris
zal het voor de politiediensten veel gemakkelijker
maken om uw eigendommen op te sporen, te
identificeren en terug te geven;

Rust de buitendeuren van uw woning minstens met een
3-puntsvergrendeling uit;

Zet de lege dozen van nieuwe apparaten niet voor de
deur. Inbrekers zullen snel zien wat er bij u te stelen
valt;

Laat veiligheidsglas (gelaagd glas) plaatsen;

Doe uw deuren en ramen op slot, zelfs wanneer u
maar kort afwezig bent. Laat uw ramen ook niet op
kiepstand staan;

Zorg voor buitenverlichting met een bewegingsdetector.

Geef de indruk dat uw woning bewoond is als u met
vakantie gaat. Vraag daarom aan een buurman of
familielid om:

de post op te halen;
het gras af te rijden;
de rolluiken omhoog en omlaag te doen.
U kan politietoezicht aanvragen tijdens uw vakantie.
Ga hiervoor naar onze website en vul het formulier
online in:

www.polbru.be/afwezigheidstoezicht

Een cilinder die meer dan 2 mm uitsteekt, vormt een
potentieel inbraakrisico. Voorzie dus een stevige
bescherming van de cilinder (veiligheidsplaatje of rozet);

Voorzie uw woning van rolluiken;

3) Elektronische maatregelen
De installatie van een elektronisch beveiligingssysteem is
alleen relevant als de woning al correct beveiligd is. Dit
systeem houdt de inbreker namelijk niet tegen, maar kan
hem ontmoedigen om te proberen in uw woning binnen te
dringen:

Wat te doen in geval van inbraak?
Wanneer u thuis bent en verdachte geluiden hoort,
volstaat het meestal om het licht aan te doen of lawaai te
maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij
heeft er namelijk geen enkel belang bij om herkend te
worden. Als er zich toch een confrontatie voordoet:
Probeer zo kalm mogelijk te blijven;
Niets is belangrijker dan uw veiligheid en die van uw
gezin. Doe niets dat uw lichamelijke integriteit en/of
die van uw naasten in gevaar zou kunnen brengen
(weigeren te gehoorzamen, fysieke confrontatie,…);
Probeer, in de mate van het mogelijke en zonder uzelf
in gevaar te brengen, de dader goed te observeren
(lichaamsbouw, lengte, kleding, eventuele onderscheidende kenmerken zoals een tatoeage, bijzondere manier van lopen, accent, spraakgebrek,…), alsook
zijn vluchtmiddel en vluchtrichting. Deze gegevens
kunnen van cruciaal belang zijn bij het opsporings- en
identificatiewerk van de politie;
Verwittig zo snel mogelijk de politiediensten (bel
112 of 101) en geef hun zo veel mogelijk informatie
om hen te helpen de inbreker te vatten (beschrijving
van de dader en gebruikte vluchtroute: zie vorig punt);

Alarmsysteem

Maak een lijst van de gestolen voorwerpen (voeg
foto’s bij van de meest waardevolle voorwerpen);

Videobewakingssysteem

Breng uw verzekeraar en uw financiële instelling op
de hoogte.

Doe een beroep op professionals om u te begeleiden:

Als u niet thuis bent en bij uw terugkeer de inbraak vaststelt:
Betreed uw woning dan niet, maar verwittig de politie;

INCERT > Informatie over alarmen
https://incert.be

Meld alle verdachte elementen in de buurt van uw
woning, in uw straat of bij de buren aan de politie.

ANPI > Brand- en diefstalpreventie
https://www.anpi.be/nl

Raak niets aan en wacht op de komst van de politie.
Aarzel niet om in de dagen na de inbraak contact op te
nemen met één van onze diefstalpreventieadviseurs zodat
hij u advies kan geven over de maatregelen die u kan nemen
om uw woning zo goed mogelijk te beveiligen.
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