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Hoe veilig is úw huis?

Veiligheidsslot Veiligheidsbeslag

=++
Veiligheidscilinders

•  9 van de 10 huizen zijn niet inbraakveilig!
•  Er zijn 250 inbraken per dag in Nederland
•  Een inbreker heeft gemiddeld 30 seconden nodig om binnen te komen

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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BEVEILIGALTIJD COMPLEET= 90%MINDER KANS
OP INBRAAK

Uw huis beveiligen doet u zelf!

INBREKERS DOEN 
NIET AAN VAKANTIE

Ga je op voorjaarsvakantie? 
Inbrekers niet. Het is voor 
hen de uitgelezen kans om 
ongestoord te werk te gaan. 
Laat je vakantie niet 
bederven en volg de anti-
inbraaktips van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 Zet boeven op het verkeer-
de spoor door te doen alsof je 
thuis bent. Ruim dus niet te 
goed op, maar laat wat 
opengeslagen tijdschriften in 
de zitkamer liggen en gevulde 
koffiekopjes op tafel staan. 

 Deze trucjes hebben 
natuurlijk weinig zin met 
potdichte gordijnen en een 
uitpuilende brievenbus. Vraag 
een goede buur of vriend dan 
ook om je gordijnen af en toe 
in een andere stand te 
hangen, en om je brievenbus 
regelmatig te legen. 

 Ook een woning die dag en 
nacht donker is, is voor een 
inbreker een duidelijke hint. 
Breng dus een tijdschakelaar 
aan op je verlichting. 

 Hou er verder rekening mee 
dat boeven geregeld door de 
wijk fietsen om potentiële 
projecten uit te zoeken. Dus 
laad de auto of caravan niet in 
op de oprit voor je huis, maar 
verwar de dief door dit op een 
een stukje verderop te doen.

 Schreeuw tot slot niet van 
de digitale daken dat je op 
vakantie gaat. Er bestaat een 
kans dat criminelen meelezen 
via Facebook, Hyves, Twitter 
of je persoonlijke weblog.   

Voor meer informatie,  
www.politiekeurmerk.nl

 I N B RAAK  FOCUS

Gelegenheid maakt de dief
Heerlijk, die frisse lentewind 
door je huis. Open met die 
ramen en deuren! Prettig 
natuurlijk, maar zo kunnen 
inbrekers ook makkelijk 
binnenkomen. Hoe houden 
we ongewenst bezoek 
tijdens het voorjaar toch 
buiten de deur?

TEKST FLEUR VENHUIZEN

Als het zonnetje schijnt, zijn we 
doorgaans niet zo bezig met de veilig-
heid van onze spullen. Even de kindjes 
van school halen en ondertussen het 
huis lekker laten doortochten; we 
denken dat het op klaarlichte dag best 
kan. Niet dus. “Het is een ultieme kans 
voor inbrekers om toe te slaan”, 
waarschuwt Lilian Tieman. Volgens 
Tieman, die als programmaleider 
Veilig Wonen aan het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) is verbonden, wordt zeventig 
tot tachtig procent van alle inbraken 
gepleegd door zogeheten gelegenheids-
dieven. Zij wonen vaak niet meer dan 

een paar straten verderop waardoor ze 
de buurt en vluchtwegen goed kennen, 
bereiden weinig tot niks voor en slaan 
razendsnel toe. “Kruip eens in de huid 
van zo’n crimineel. Door kritisch naar 
je woning, de omgeving ervan en je 
eigen gedrag te kijken, kun je een hoop 
teleurstelling voorkomen.”

BEVEILIGINGSADVISEUR en ex-inbreker 
Theo Korsten was in zijn jeugd een 
gelegenheidsinbreker bij uitstek. Geen 
raam was te hoog of te klein voor hem. 
“Ik maakte gebruik van kansen die op 
mijn pad kwamen. Als iemand even 
snel boodschappen ging doen en 
ondertussen de schone was in het open 
raam liet wapperen, sloeg ik mijn slag. 
Ik vond altijd wel een ladder, container 
of pallet in de buurt waar ik op kon 
klimmen. Ook van die kleine 
toiletvenstertjes vormden geen 
probleem; daar propte ik mijn 
handlanger Mini Gangster gewoon 
doorheen. Daarna maakte hij de deur 
van binnenuit voor me open.” 

VOLGENS KORSTEN IS HET zeker niet zo 
dat de kans op woninginbraak groter is 
in een villawijk dan in een achter-
standsbuurt. Wel speelt de directe 

omgeving van het huis een belangrijke 
rol. Een hoge schutting, heg of struiken 
rond het huis zorgen ervoor dat een 
crimineel ongestoord te werk kan gaan 
zonder gezien te worden door buren of 
voorbijgangers. Dit vergroot dus de 
inbraakgevoeligheid. “Maar bovenal 
moet er wat halen zijn,” zegt de 
ex-inbreker. “Dus maak van je huis geen 

auto vandoor.” Korsten vertelt dat een 
crimineel niet meer dan vijf minuten 
nodig heeft voor een volledige inbraak; 
van het binnenkomen en de buit 
vergaren tot zich uit de voeten maken. 
Door dit proces zoveel mogelijk te 
vertragen, vergroot je de kans dat de 
inbreker jouw huis overslaat. Stevig, met 
een Politiekeurmerk gecertificeerd, 
hang- en sluitwerk is hierbij van 
essentieel belang. 

“MAAR DIT IS NIET voldoende,” 
waarschuwt Korsten. “Het dicht-
trekken van deuren zonder deze op 
slot te draaien, is een veelvoorkomende 
slordigheid waar criminelen gretig 
gebruik van maken. Ze openen 
deze deuren in een handomdraai 
door te ‘flipperen’; een methode 
waarbij het slot opzij wordt geduwd 
door een stuk stevig plastic, zoals een 
open-gesneden colafles van beneden 
naar boven te schuiven tussen de 
deur en de deurpost. Of ze ‘hengelen’ 
met een ijzerdraadje door de 
brievenbus de klink naar beneden.” 
Even het huis door laten waaien 
als je de kinderen ophaalt, is dus 
geen optie. Je komt al snel van een 
koude kermis thuis. 

etalage, en leg waardevolle spullen die 
snel geld opleveren en makkelijk 
meeneembaar zijn zoals laptops, iPads, 
juwelen en antiek niet in het zicht. Laat 
ook je sleutelbos niet op tafel liggen. 
Sneller dan je weet is de dief er met je 

‘Door kritisch naar je 
woning, de omgeving 
ervan en je eigen 
gedrag te kijken, kun je 
een hoop teleurstelling 
voorkomen’
Lilian Tieman

‘Ik propte Mini 
Gangster gewoon 
door het kleinste 
toiletvenstertje’
Theo Korsten (niet op foto)


