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duurzaam bouwen

LiLian Tieman van het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Vei-

ligheid (CCV): “Het PKVW vraagt 

om samenwerking tussen  

de gemeente, de politie, de 

woningcorporatie, de project-

ontwikkelaar, de architect en de 

bewoners. Dat geldt zowel in de 

nieuwbouw als in de bestaande 

bouw.”
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De lAAtste jAren nemen De WoninginbrAKen in neDerlAnD 

gestAAg toe. De rijKsoVerHeiD Heeft reCent De Ambitie  

uitgesProKen om Het AAntAl inbrAKen in 2017 met 30 Pro-

Cent te Hebben VerminDerD. DAArVoor is een integrAle 

AAnPAK noDig. Het PolitieKeurmerK Veilig Wonen (PKVW) 

sPeelt DAArin een sleutelrol, zegt liliAn tiemAn VAn Het  

Centrum Voor CriminAliteitsPreVentie en VeiligHeiD (CCV). 

“eigenlijK is Het PKVW, Als Het WorDt toegePAst oP De WijK, 

oP ziCHzelf Al een integrAAl instrument.”   >

Integraal 
tegen inbraken
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in 2012 vonden in nederland 91.153 (pogin-

gen tot) woninginbraken plaats, waarvan 

tweederde slaagde. Drie procent van de 

burgers werd er mee geconfronteerd. De pro-

blematiek leidt al sinds 2005 tot hoofdbrekens. 

in de periode 2005 tot 2011 nam het aantal 

woninginbraken met 16 procent toe. tegelijkertijd 

daalde de pakkans van 12 naar 8 procent.

DaLing meT 30 procenT
Het huidige niveau van woninginbraken is te 

hoog en het ophelderingspercentage is te laag, 

vindt de rijksoverheid dan ook. een integrale 

aanpak moet ertoe leiden dat het aantal woning-

inbraken in 2017 is teruggebracht tot 65.000. 

Dat is een daling van 30 procent ten opzichte 

van 2012. om deze ambitie te realiseren wordt 

ingezet op een gezamenlijke probleemgerichte 

aanpak door alle overheidsinstanties en private 

partijen, aldus minister opstelten van Veiligheid 

en justitie. De aanpak vraagt om een intensieve 

samenwerking tussen politie, openbaar ministerie 

en gemeente. maar ook om de betrokkenheid 

van bijvoorbeeld woningcorporaties, welzijns-

organisaties en bewoners.

HoTspoTs
“Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) maakt 

onderdeel uit van een integrale aanpak. Het 

slim ontwerpen van nieuwe woonbuurten en 

het fysiek beveiligen van de woning vormen een 

belangrijk onderdeel van een plan tegen woning-

inbraak”, zegt lilian tieman van het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 

dat het keurmerk beheert. “eigenlijk is het PKVW, 

als het wordt toegepast op de wijk, op zichzelf al 

een integraal instrument. Want het PKVW vraagt 

om samenwerking tussen de gemeente, de poli-

tie, de woningcorporatie, de projectontwikkelaar, 

de architect en de bewoners. Dat geldt zowel in 

de nieuwbouw als in de bestaande bouw.” 

eenDuiDige ricHTLijnen 
Het CCV stimuleert deze - en andere - partijen om 

preventieve aanpakken te ontwikkelen en advi-

seert over integrale samenwerking. Daarbij levert 

iedere veiligheidspartner een bijdrage vanuit de 

eigen rol, benadrukt tieman. “Het openbaar 

ministerie werkt op dit moment aan eenduidige 

richtlijnen over straffen voor inbrekers. De politie 

kan in een aantal regio’s al sterke wijkanalyses 

aanleveren waarmee hotspots kunnen worden 

geïdentificeerd. gemeenten kunnen vervolgens 

bewoners voorlichten via de gemeentelijke 

website, informatieavonden en lokale kranten. en 

in sommige gemeenten kent het Veiligheidshuis 

een speciale aanpak van veelplegers van wonin-

ginbraken, of wordt er samengewerkt tussen 

beveiligingsbedrijven, gemeente en bewoners.” 

een voorbeeld van zo’n publiek-private samen-

werking is de inzet van het PKVW in een volledige 

gemeente, of in specifieke hoogrisicowijken. 

Daarbij werken beveiligingsbedrijven samen met 

de gemeente aan voorlichting onder bewoners 

en aan invoering van veiligheidsmaatregelen die 

zijn gericht op de woning én de omgeving. Deze 

werkwijze is onder meer in zoetermeer, Almere, 

tilburg en utrecht inmiddels veelvuldig beproefd. 

gemeenten geven dan financiële ondersteuning 

aan inwoners die hun woning laten beveiligen 

conform het PKVW. 

ook buurtpreventieteams, waarbij bewoners in 

hun buurt surveilleren, behoren tot de goede 

voorbeelden. met name in de donkere dagen 

van het jaar, wanneer het aantal woninginbraken 

traditiegetrouw piekt, kunnen zij zorgen voor 

extra ogen en oren op straat. in bijvoorbeeld tiel 

combineert de gemeente buurtpreventieteams 

met de inzet van burgernet. Daardoor neemt het 

aantal meldingen bij de politie toe, wat bijdraagt 

aan een hogere pakkans. bovendien raken bewo-

ners meer betrokken bij hun woonomgeving, wat 

de basis kan vormen voor gesprekken met de 

gemeente over bijvoorbeeld donkere plekken in 

de wijk of over groenvoorzieningen die het zicht 

op woningen wegnemen.

naTuurLijk
onder invloed van de crisis worden in nederland 

de laatste jaren minder nieuwbouwwoningen 

opgeleverd. Daarnaast worden grootschalige 

renovatieprojecten uitgesteld. Dat zet de toepas-

sing van het PKVW, dat vooral bij nieuwbouw 

en renovatie in beeld komt, onder druk, merkt 

het CCV. “De veiligheidspartners van het PKVW 

hebben er desondanks voor gezorgd dat in 2012 

zo’n 23.500 woningen zijn gecertificeerd.  

in het basisregistratiesysteem dat het CCV 

Preventiemeter van het CCv oP 
www.hetCCv.nl

Woninginbraak meesT 

urgenTe veiLigHeiDsprobLeem

gemeenten noemen woning-

inbraak meest urgente veiligheids-

probleem. Dit blijkt uit het onder-

zoek ‘Prioriteiten in veiligheid’ dat 

in opdracht van de Vereniging 

van nederlandse gemeenten werd 

uitgevoerd.

 

Het doel van het onderzoek naar 

het lokaal veiligheidsbeleid was om 

een beeld te krijgen welke veilig-

heidsthema’s momenteel spelen en 

welke gemeentelijke investeringen 

hierbij centraal staan.

 

uit cijfers van de politie blijkt dat 

het aantal woninginbraken in 

2012 met 2,6 procent steeg tot 

91.153, waarvan bijna een derde 

tot een poging beperkt bleef.  

in 2011 registreerde de politie 

88.761 woninginbraken. een 

jaar eerder waren dat er nog 

maar 82.204. Vergeleken met 

2010 arresteerde de politie dertig 

procent meer woninginbrekers: in 

totaal 5.120. Desondanks bleef in 

2012 het ophelderingspercentage 

met 9,2 procent gelijk aan 2011. 

Dat was in 2010 nog 8,2 procent.

meer Lezen? 

Kijk op www.hetccv.nl op trefwoorden 

‘Prioriteiten in veiligheid’



   43 stedebouw & archtectuur | nr. 3 | mei 2013

beheert, zijn nu bijna 650.000 geregistreerde 

PKVW-certificaten beveiligde Woning opgeno-

men.” 

effecTief insTrumenT
in 2004 bleek uit onafhankelijk onderzoek dat 

de kans op een geslaagde inbraak dankzij het 

PKVW met 78 tot 90 procent afneemt. ook uit 

latere analyses van het CCV blijkt het PKVW nog 

steeds een te zijn wat het werk van de inbreker 

echt bemoelijkt. toch kijkt het CCV in de strijd 

tegen woninginbraken niet alleen naar de fysieke 

beveiliging van wonen en wijken. 

“stedenbouwkundigen en architecten kunnen 

ervoor zorgen dat een wijk bouwkundig correct 

én met oog voor de wensen van bewoners wordt 

opgeleverd. en zij hebben ook de taak ervoor 

te zorgen dat de wijk in de toekomst schoon, 

heel en veilig kan blijven. bij voorkeur op een zo 

natuurlijk mogelijk manier, dat wil zeggen zonder 

veel handhaving of fysieke ingrepen achteraf.”

lAnDingsPAginA WebDossier  

WoninginbrAAK oP www.hetCCv.nl

De roL van HeT cenTrum voor 

criminaLiTeiTsprevenTie en 

veiLigHeiD

Het CCV bevordert en ondersteunt  

de integrale aanpak van woning-

inbraken. Via de website  

www.hetccv.nl/woninginbraak en 

www.politiekeurmerk.nl worden 

goede voorbeelden ter beschikking 

gesteld. ook publiceert het CCV 

een elektronische nieuwsbrief, en 

verzorgen medewerkers bijeen-

komsten en presentaties op locatie. 

Het CCV biedt gemeenten en 

woningcorporaties daarnaast 

inhoudelijke ondersteuning bij 

het organiseren van regionale 

bijeenkomsten over de aanpak van 

inbraak. Het CCV beschikt daarvoor 

over deskundigen die kunnen  

vertellen over het PKVW en over  

de integrale aanpak van woning-

inbraken. bijvoorbeeld over bewo-

nersvoorlichting, preventieteams 

en herinrichting van de fysieke 

omgeving. De bijeenkomsten zijn 

bedoeld voor veiligheidsprofes-

sionals die betrokken zijn bij de 

aanpak van woninginbraken.  

Het doel is om te komen tot een 

lokale en regionale aanpak van 

woning-inbraak waarmee partijen  

gezamenlijk aan de slag kunnen 

gaan.

Do’s & DonT’s voor een inTegraLe aanpak van Woninginbraken

gemeenten werken steeds meer met een integrale aanpak van woninginbraak. inmiddels zijn dan 

ook de nodige do’s & dont’s bekend.

• De gemeente heeft de regierol bij de aanpak van woninginbraken en de burgemeester geeft de 

urgentie van het probleem aan. Vanuit die rol kunnen afspraken worden gemaakt met betrok-

kenen zoals de politie, woningcorporaties, projectontwikkelaars en inwoners. De gemeente 

hoeft hiervoor overigens zelf geen specialist te zijn in de aanpak van woninginbraken of het 

PKVW. 

• een goede analyse van de lokale problematiek is een must. Dat vraagt om inzichten in de hot-

spots, hot times, daders en inbraaktechnieken (modus operandi).

• een integraal plan biedt ruimte aan instrumenten die op de korte én lange termijn ingezet 

kunnen worden. Voorlichting aan bewoners kan doorgaans op korte termijn worden gereali-

seerd. De structurele inzet van een instrument zoals het PKVW vereist een langere adem.

• een heldere doelformulering is een essentieel onderdeel van een integrale aanpak. op die 

manier kunnen de planning en resultaten van alle samenwerkingspartners worden gemoni-

tord. er zijn bijvoorbeeld goede ervaringen opgedaan met een maatregelenmatrix die door de 

samenwerkende veiligheidspartners is opgesteld. De matrix maakt onder andere de verant-

woordelijkheden van elke partij inzichtelijk, biedt ruimte voor de toevoeging van innovatieve 

maatregelen en onderstreept de urgentie van de aanpak.

• inbrekers houden zich niet aan gemeentegrenzen. Het is daarom aan te bevelen om naast een 

lokaal ook een regionaal plan te maken. 

• een integrale aanpak omvat preventie, repressie, handhaving én nazorg. Woninginbrekers 

vallen na hun detentie nog te vaak terug in hun oude criminele gewoonten. Aandacht voor de 

dagbesteding en werkkansen van ex-gedetineerden is dan ook geen overbodige luxe. 

• gemeenten die aan de slag willen met de integrale aanpak van woninginbraak, kunnen te rade 

gaan bij andere gemeenten en bij het CCV om inzichten te krijgen in de succes- en faalfactoren. 


