
Vergeet immers niet!

« DIEFSTAL IS 
GEEN TOEVAL »

Verantwoordelijke uitgever: Jean Spinette, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis

WENST U INFORMATIE, ADVIES OF EEN AFSPRAAK 
VOOR EEN GRATIS BEZOEK BIJ U THUIS ?

Neem contact op met de diefstalpreventieadviseur 
van de gemeente Sint-Gillis 

de heer André Selschotter, 22 Vlogaertstraat te 1060 Sint-Gillis 
Tel: 02/542 62 40 

Of spreek één van onze gemeenschapswachten aan 
(in paars uniforme)

E-mail : prevention.1060@stgilles.brussels

INBRAAK-
PREVENTIE
Raad in 
technopreventie

•   De occasionele inbreker is een 
opportunist.  Hij maakt misbruik van uw 
onoplettendheid of de zwakheden van 
uw woning.

•   70% van de inbraken gebeuren via 
deuren en vensters.

•   Indien u ondanks alles, het slachtoffer 
bent van een inbraak, leg zo vlug 
mogelijk een verklaring af bij de 
politie. Een snelle en precieze verklaring 
kan voor het succes van een onderzoek 
bepalend zijn.

bps-bpv
brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid
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De preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis, met de 
medewerking van de politie, het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de FOD Binnenlandse Zaken stelt u een 
diefstalpreventieadviseur gratis ter beschikking: 

de heer André Selschotter,  
22 Vlogaertstraat te 1060 Sint-Gillis. 
Tel: 02/542 52 40

Op aanvraag, komt de adviseur bij uw woning of bij uw 
handel om informatie te verstrekken aangaande ge-
paste maatregelen en bestaande technieken inzake in-
braakpreventie.

Hij zal de zwakheden van uw woning of handelszaak na-
kijken en u de elementaire afschrikkingsmaatregelen 
tegen inbraak voorleggen.

Inderdaad neemt de inbreker geen onnodige risico’s 
(gezien en gehoord worden) en verliest geen tijd. In 
de meeste gevallen, geeft de inbreker op indien hij na 
3 minuten niet kan binnendringen. Het is van het alle-
rhoogste belang om tijd te winnen via alle technieken 
en gedragingen allerhande (zoals het vermijden van 
bepaalde slechte gewoontes). Eenvoudige afschrikwek-
kende maatregelen kunnen efficiënt zijn.

De diefstalpreventieadviseur adviseert u, via aange-
paste maatregelen, bij het aanwenden van rationele 
middelen om inbraakrisico’s te vermijden en informeert 
u omtrent de financiële steun voor het beveiligen van uw 
woning of handel: gemeentelijke premie voor particulie-
ren, een bijkomende fiscale aftrek voor handelaars en 
zelfstandigen. 

1.   Sluit systematisch uw straatdeur zowel overdag als 
’s nachts.

2.   Controleer de beveiligingen van deuren en ramen, en 
in voorkomend geval ook kelderopening, kelders, ga-
rage en koepels. Vergeet de achterkant van uw wo-
ning niet. Plaats degelijke sluitingssystemen, zoals 
veiligheidssloten, bijzetsloten, dievenpinnen, enz…, 
indien nodig, plaats rolluiken en veiligheidsglas. Deze 
tips zullen inbrekers het leven moeilijk maken en 
afschrikken.

3.   Voorzie deuren van veiligheidssloten of plaats zoge-
naamde “meerpunts-“ sloten. Vermijd tussenruimtes 
tussen deur en kozijn. Gebruik voor de vensters bij 
voorkeur handvaten die op slot kunnen en/of veili-
gheidssloten. 

4.  Zorg ervoor dat uw sluitingssystemen deskundig 
geïnstalleerd worden. Indien u voor het plaatsen van 
een elektronisch alarmsysteem of bewakingscame-
rasysteem kiest, dient u rekening te houden met be-
paalde wettelijke voorschriften, dit zowel in hoofde 
van de vakman, als in hoofde van de gebruiker. De 
plaatselijke diefstalpreventieadviseur of de politie 
kan u daarbij nuttige informatie verlenen.

5.   Laat niet zomaar eender wie binnen ! Wees waak-
zaam als een onbekende bij je aanbelt. Wees zeker 
van zijn intenties en gebruik liever een hangslot om 
ongewenste binnendringers buiten te houden.

6.  Wanneer u, zelfs voor een korte tijd, uw woning ver-
laat, laat geen deuren en vensters open. Sluit alles af !

7.  Ga voorzichtig om met je sleutels ! Laat uw sleutels 
niet rondslingeren, in uw wagen bijvoorbeeld. Hang 
aan uw sleutels geen label met uw naam en adres. 
Weet aan wie u uw sleutels geeft. Gebruik bij voor-
keur beveiligde sleutels, die niet nagemaakt kunnen 
worden zonder code. Laat nooit uw sleutels achter op 
het sleutelgat.

8.  Plaats geen “verleidelijke” spullen in de nabijheid van 
de vensters, die door voorbijgangers gemakkelijk ge-
zien kunnen worden. Sluit uw gordijnen ’s avonds.

9.   Zorg er altijd voor dat je huis een bewoonde indruk 
geeft (zet radio of muziek aan, of laat ’s avonds licht 
branden). Gebruik timers om te doen alsof je thuis 
bent. 

10.   Laat aan uw deur of op het antwoordapparaat geen 
bericht dat u afwezig bent. Breng enkel vertrouwe-
lijke kennissen op de hoogte wanneer u op vakantie 
vertrekt.

11.  11. Laat geen onnodige waardepapieren in huis. 
Berg uw juwelen en andere waardevolle zaken veilig 
in een kluis.

12.  12. Maak uw waardevolle goederen herkenbaar 
door bijvoorbeeld uw Rijksregisternummer erin aan 
te brengen. Voor hifi-apparatuur, fototoestellen, in-
formatica en bureelbenodigdheden bestaan er op 
de markt speciale graveertoestellen. Neem foto’s 
van waarden die moeilijk te omschrijven om moeilijk 
te merken zijn. Deze technieken vergemakkelijken 
hun identificatie in geval van diefstal.

Een paar raadgevingen om inbraken te vermijden:

STGILLES_19_001_triptyque_NL-BL.indd   2 6/11/19   10:17


