
 
High Impact Crime kernboodschappen gespecificeerd naar woninginbraak 

• Woninginbraken hebben een enorme impact op hun slachtoffers. De aanpak van dit 
zogeheten Hoge Impact Delict heeft topprioriteit bij de politie. De politie kan deze problemen 
niet alleen aanpakken. Daarvoor heeft zij de hulp nodig van anderen. De politie werkt daarom 
veel samen met partners zoals gemeenten, woningcorporaties, e.d. Ook hebben inwoners zelf 
een belangrijke rol in het voorkomen van deze misdrijven. Gezamenlijk moeten we zorgen 
voor een veiligere samenleving.  

• De politie begrijpt dat een woninginbraak een ingrijpende gebeurtenis is.  
De aanpak van dit delict heeft dan ook topprioriteit binnen de politie. U kunt zelf 
preventiemaatregelen treffen, hiermee heeft u tot 90% minder kans op woninginbraak. 
(empathie) 

• U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een inbraak.  
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! (handelingsperspectief) 

• U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 
als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte 
auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, 
neem geen risico's! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand 
is. De kans dat woninginbrekers gepakt kunnen worden, neemt toe als u bij de politie meldt 
wanneer u verdachte zaken waarneemt. U kunt het volgende slachtoffer zijn. Zeker wanneer 
er onlangs in u buurt is ingebroken, is deze kans vele malen groter. (burgerparticipatie) 

 
Kernboodschappen woninginbraken  

• Als u al eens slachtoffer bent geweest, is de kans dat u nogmaals slachtoffer wordt groter. 
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting en laat via social media niet weten 

dat u op vakantie bent (handelingsperspectief) 
• Bel 112 bij verdachte situaties (meldingsbereidheid) 
• Doe altijd aangifte (meldingsbereidheid) 
• Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw spullen op te sporen en aangetroffen 

goederen terug te bezorgen (handelingsperspectief) 
• Zonder heler geen steler. Kijk op stopheling.nl of een product niet als gestolen geregistreerd 

staat. (handelingsperspectief) 
• Wees alert op babbeltrucs aan de deur 
• De politie is verantwoordelijk voor het opsporen van daders van woninginbraak. 
• Als politie zijn we er altijd. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is uw hulp nodig 

om de inbreker te pakken.  
• 80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers.   
• In 95% van de gevallen zijn we er binnen 10 minuten.  
• Ziet u iets wat u niet vertrouwt in uw omgeving? Kijk goed hoe iemand eruit ziet: noteer 

kenteken, kleding en opvallende kenmerken en bel 112.  
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