
DIEFSTAL OP 
BOUWWERVEN 

EFFICIËNT BESTRIJDEN

Diefstallen op bouwwerven nemen voortdurend toe.

Alle werven worden getro�en door deze 
diefstallen:

Bouw- of renovatiewerf bij particulieren

Grote vastgoedprojecten

Deze diefstallen kunnen enorme kosten als gevolg 
hebben: 

Vervanging van wat er gestolen werd

Vertraging bij de uitvoering van de werken

Een echte plaag 

Opportunisten die voornamelijk klein materiaal
stelen (klein gereedschap, bouwmaterialen, enz.) 
of schade aanrichten op de werf

Georganiseerde bendes die op bestelling werken

Bouwmaterialen
Brandstof
Metalen
Zwaar gereedschap
Bouwmachines

De meeste diefstallen op bouwwerven worden ‘s 
nachts, in het weekend en op feestdagen gepleegd.

Wie?

Wat?

Wanneer?

Bel 101 of 112, 24u/24 voor 
dringende politiebijstand. 

Geen noodgeval?  Bel  02/279.79.79

Nuttige telefoonnummers

Preventieadviseur diefstal - Brussel

02/279.85.41 & 02/279.78.61

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

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

Vigilis (privébeveiliging)

https://vigilis.ibz.be

Brussel HOOFDSTAD Elsene

Preventie
 ZPZ.PolBru.TechnoPrev
@police.belgium.eu



Verantwoordelijke uitgever: Korpschef Michel Goovaerts

Stimuleer sociale controle en voer die ook uit. 
Meld alle onregelmatigheden.

Meld alle incidenten en misdrijven aan de politie. 

Geef bij diefstal een gedetailleerde beschrijving van 
de feiten en het gestolen materiaal (de inventaris en 
foto’s zullen hierbij helpen).

Bewaar de registratieformulieren van het materieel 
samen met foto's en een kopie van de 
aankoopfacturen en garantiebewijzen op een veilige 
plaats. 

Vraag de politie om toezicht te houden op de 
bouwwerf tijdens patrouilles.

1) Organisatorische maatregelen: de organisatie van 
de bouwwerf. Dit zijn de eerste maatregelen die in het 
algemene veiligheidsplan geïmplementeerd moeten 
worden. 

2) Mechanische maatregelen: de voorzieningen voor 
het afsluiten van de bouwwerf. 

3) Elektronische maatregelen: elektronische bewaking 
en detectie. 

4) Meldingsmaatregelen:  aangifte bij de politie.

Sluit het terrein e�ciënt af met werfhekken.

Voorzie op deze afsluitingen een ondoorzichtig 
zeildoek om nieuwsgierige blikken en hebzucht te 
vermijden. 

Vergrendel bouwcontainers (kantoren, kleedkamers, 
enz.).

Als het gereedschap ter plaatse moet blijven, 
plaats het dan in afgesloten kisten op een beveiligde 
locatie. Laat geen gereedschap achter in de voertuigen, 
deze zijn niet voldoende beveiligd.

Gebruik kettingen die bestand zijn tegen zaagmachines, 
betonscharen of voorhamers en bevestig ze met 
hangsloten. 

Gebruik anti-diefstal wielklemmen om de 
bouwvoertuigen tegen diefstal te beschermen. 

2) Mechanische maatregelen1) Organisatorische maatregelen

Duid een verantwoordelijke aan voor de 
beveiligingsmaatregelen. 

Duid een verantwoordelijke aan voor de sleutels, 
die steeds weet waar en bij wie ze zijn. 

Sensibiliseer en responsabiliseer uw personeel over 
diefstalpreventie. 

Responsabiliseer het personeel over het beheer van 
de goederen en het afsluiten van de bouwwerf. 

Herhaal regelmatig het belang van beveiliging 
tijdens vergaderingen met uw personeel op de 
bouwwerf.

Organiseer de inrichting van de bouwwerf goed. 

Voorzie uw gereedschap van identi�catienummers.

Hang op verschillende plaatsen, zoals op 
bouwcontainers,  instructies in de vorm van a�ches of 
stickers.

Beperk het aantal toegangen tot de bouwwerf om de 
controle over het komen en gaan te vergemakkelijken.

Voorkom voortijdige leveringen van materiaal dat op de 
werf opgeslagen zal worden.

Controleer op het einde van de dag of al het 
gereedschap compleet is.

Stel een volledige inventaris op van uw gereedschap 
(serienummers en foto’s). Werk deze bij wanneer u nieuw 
gereedschap koopt of gereedschap vervangt.

Neem het bouwgereedschap elke dag mee voor zover 
dat mogelijk is. 

Voor de bouwwerf: 

een elektronisch alarmsysteem

videobewakingscamera's

krachtige verlichting met bewegingsdetectie

Installeer de camera's en de verlichting  hoog 
genoeg, zodat ze niet te gemakkelijk vernield 
kunnen worden.  

Voor de rijdende machines:

een elektronisch startblokkeersysteem

GPS-trackers om de machines te geolokaliseren. 
Op die manier wordt elke verdachte beweging 
gedetecteerd en wordt u daarvan verwittigd. 

3) Elektronische maatregelen

4) Meldingsmaatregelen

Hoe kunnen we deze plaag bestrijden?

Door de onderstaande vier maatregelen toe te 
passen:


