
Kabinet roept woninginbraken halt toe
Jaarlijks vinden er 90.000 inbraken, of een poging daartoe, plaats. Dat is veel te veel en bewoners maken zich daar 
terecht zorgen over. In veel gemeenten staan inbraken op nummer 1 op de urgentielijst. Woninginbraken behoren niet 
voor niets tot High Impact Crimes. Slachtoffers ondervinden naast financiële ook vaak emotionele schade. Het is een 
grote inbreuk op je privacy als vreemden in je huis zijn geweest en aan je spullen hebben gezeten. Het huidige kabinet 
geeft dan ook een nog hogere prioriteit aan de bestrijding ervan. In 2017 moeten de inbraken zijn teruggebracht tot 
65.000. Inzetten op de juiste maatregelen lijkt dan de oplossing, waarbij het beveiligen van woningen een belangrijk 
onderdeel is.

“Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een 

effectief instrument tegen woninginbraken”,  vertelt 

Lilian Tieman, Programmaleider Veilig  Wonen bij het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

“Woningen die zijn beveiligd volgens de normen van 

het keurmerk lopen 50 tot 90% minder kans op een 

geslaagde inbraak. Groot onderhoud of renovatie zijn 

voor woningcorporaties de uitgelezen momenten om 

de maatregelen uit te voeren, waarbij het van belang 

is te beginnen in de hotspots, de wijken waar al 

langere tijd veel inbraken plaatsvinden”. 

“Goede sloten zijn belangrijk”, vervolgt Tieman, 

“maar er is meer nodig om de woninginbraken een 

halt toe te roepen.” Daarom werken steeds meer 

gemeenten met een integrale aanpak waarbij de 

gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners 

en woningcorporaties nauw samenwerken. Betrokken 

partijen maken een actieplan waarin de doel

stellingen, acties en verantwoordelijkheden zijn 

vastgelegd. De politie brengt bijvoorbeeld hotspots 

in beeld, de gemeente pakt de verlichting in de wijk 

aan en mobiliseert bewoners om deel te nemen aan 

buurtpreventieprojecten. Ook het Openbaar 

Ministerie is een belangrijke samenwerkingspartner 

voor een snelle vervolging van daders en met 

zorgpartners wordt ingezet op het voorkomen van 

recidive.

Advies CCV
Het CCV adviseert woningcorporaties over de mogelijk

heden van het Politiekeurmerk en integrale aanpakken. 

Soms is het niet mogelijk om het PKVW bij alle 

woningen of woongebouwen in te voeren. Ook dan 

denkt het CCV graag met u mee over de best mogelijke 

oplossingen. 

Informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en 

CCV advies vindt u op www.politiekeurmerk.nl en 

op www.hetccv.nl/woninginbraak.

FACTS & FIGURES POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)

• Al 630.000 woningen in Nederland zijn voorzien van het PKVWcertificaat.

• In 2012 zijn 23.500 PKVWcertificaten afgegeven.

• Het PKVW verhoogt het gevoel van veiligheid voor bewoners.

• Met het PKVW zijn woningen goed beveiligd. 

• Woningen met het PKVW hebben tot 90% minder kans op een inbraak.

• Met het PKVW krijgen bewoners korting op de inboedelverzekering.

“Woningcorporaties 

spelen een belangrijke 

rol bij de aanpak van 

woninginbraken”
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