onderhouden+verbouwen
30 eigen huis magazine juni 2014

‘Nederlander maakt het inbrekers te makkelijk’

Het aantal woninginbraken neemt af. Toch kost het dieven
nog steeds weinig werk om binnen te komen, zegt de politie.
Dat ligt vaak aan simpele dingen die huiseigenaren kunnen
doen en laten.
TEKST GONNIE OUSSOREN ILLUSTRATIE AKIMOTO FOTOGRAFIE HOLLANDSE HOOGTE
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E

én keer? Nee, er is al vier
keer bij hem ingebroken,
vertelt een Amersfoortse
man tijdens een voorlichtingsavond over inbraakpreventie in de wijk Kruiskamp. De
laatste keer liep zijn vrouw ’s avonds
laat de dief bijna tegen het lijf. ‘Zij
knipte het licht aan en hup, hij
sprong zo uit een bovenraam.’
De voorlichtingsavond is niet voor
niets georganiseerd door de gemeente. Kruiskamp in Amersfoort
is volgens RTL Nieuws het postcodegebied waar tijdens de tweede
helft van 2013 relatief het meest
werd ingebroken. Volgens de recentste politiecijfers was het begin dit
jaar ook weer vaak raak. ‘Tot en met
maart 29 inbraken’, zegt wijkagent
Elbert Spek.
Dat is wel ruim 15 procent minder
dan in het eerste kwartaal van 2013.
De wijk Kruiskamp volgt daarmee,
zij het vertraagd, de landelijke trend.
Uit politiecijfers blijkt dat het aantal inbraken vorig jaar in Nederland
voor het eerst sinds 2005 is gedaald,
met bijna 5 procent naar 87 duizend.
De politie verklaart dit door meer
politie-inzet. ‘Woninginbraak heeft
bij ons de hoogste prioriteit omdat
het voor materiële schade zorgt, en
ook nog het gevoel van veiligheid
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aantast’, zegt Rodney Bos, landelijk
projectcoördinator aanpak woninginbraken.
Ook de samenwerking met burgers
en andere partijen heeft geholpen.
Mensen bellen vaker 112 bij verdachte zaken, dat maakt het voor
de politie mogelijk sneller in te grijpen. Ook worden in de rechtszaal
zwaardere straffen geëist tegen inbrekers. Het Openbaar Ministerie
heeft hiervoor nieuwe richtlijnen
opgesteld voor alle officieren van
justitie. Voor overvallen is de strafmaat twee jaar geleden ook verhoogd, wat volgens hoofdofficier
Hugo Hillenaar leidde tot een forse
daling ervan.
Minder woninginbraken, extra
aandacht voor het onderwerp, dat

‘Mijn vrouw
knipte het licht
aan en hup,
de dief sprong
zo uit het raam’

is goed nieuws. Toch neemt onder
Nederlanders de angst voor woninginbraak juist toe. De Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) wijst uit dat ruim
12 procent van ruim 350 duizend
ondervraagden bang is voor ongewenste bezoekers. In 2012 was dit
nog iets meer dan 10 procent. Volgens het CBS hangt deze stijging
juist samen met de voorlichtingscampagne van de politie, die bewoners bewust wil maken van de risico’s.

Hoekwoning loopt meer risico

Vraag is: is de angst terecht? Dat
hangt ervan af waar je woont. Hoewel het aantal inbraken landelijk
afneemt, blijkt uit politiecijfers dat
er juist meer wordt ingebroken in
de kleinere gemeentes. Een oorzaak
kan zijn dat het traditionele platteland verdwijnt. Politiegegevens
wijzen uit dat inbrekers hun werkterrein dicht bij huis zoeken omdat
ze daar de vluchtroutes kennen. ‘Ik
durf te zeggen dat zo’n 80 procent
van de daders opereert in zijn eigen
wijk of er vlakbij’, zegt ex-inbreker
Mo (42). Negen jaar geleden stopte
hij zijn criminele loopbaan, tegenwoordig geeft hij voorlichting over
inbraakpreventie. Nu gemeentes

Top 5 inbraakmethoden
1. Openbreken van deur of raam
Vooral met een breekijzer of
schroevendraaier. De oplossing
is goed hang- en sluitwerk
(beveiligde ramen en deuren)
en stevige kozijnen.
2. 'Flipperen'
Met een bankpas of stuk plastic
de schoot van het slot (die in de
sleuf van het kozijn zit) terugdrukken. Als de deur op slot
wordt gedraaid, werkt de
methode niet.

meer naar elkaar toe groeien, lijkt
dat de dorpen op te breken: de wijken waarin inbrekers wonen, komen
steeds dichterbij. Ook de infrastructuur speelt een bepalende rol. Een
dorp vlak bij de snelweg (potentiele vluchtroute) loopt meer kans op
inbraken, dan een afgelegen dorp.
Hetzelfde geldt voor een dorp dat
met openbaar vervoer goed is te
bereiken. En een huis aan een doorgaande weg is meer in trek dan een
woning aan een doodlopende zijweg.
Politieman Rodney Bos stelt dat
meestal nog de gelegenheid de dief
maakt. Vier op de vijf inbraken
wordt gepleegd door gelegenheids-

inbrekers. ‘Hebben de buren goed
hang- en sluitwerk, en jij niet? Dan
loop je meer risico. Inbrekers letten
ook op hoog opgestapelde post bij
de voordeur en zichtbare, interessante buit.’ In wijken waar sociale
controle ontbreekt en iedereen anoniem leeft, is de kans op diefstal ook
groter. Hetzelfde geldt voor huizen
en wijken waar weinig verlichting
is rond de woning.
Maakt het nog uit wat voor soort
huis je hebt? ‘Uit onderzoek blijkt
dat hoekwoningen gevoeliger zijn
voor inbraken dan rijtjeswoningen’,
zegt Bos. Verklaring hiervoor is dat
er meer manieren zijn om binnen

3. Hengelen via brievenbus
Met een ijzerdraad via de
brievenbus of het kattenluikje
de deurklink naar beneden
trekken. Draai de deur op slot
om dit te voorkomen en plaats
eventueel een brievenzak of
brievenbusafschermer.
4. De 'Bulgaarse methode': het
cilinderslot breken
Een cilinder die aan de buitenzijde uit het slot steekt wordt
met een tang afgebroken.
Plaats daarom een veiligheidsbeslag over de cilinder zodat
deze niet meer uitsteekt.
5. Insluipen
Inbrekers komen binnen via een
openstaand raam of deur die
niet op slot was. Doe ze altijd
dicht en op slot als u (even)
weg bent of naar boven gaat.
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Anti-inbraaktips voor wie met vakantie gaat:
• Controleer of ramen en deuren
goed gesloten zijn.
• Zorg voor goede sloten voorzien
van SKG**-logo.
• Zorg ervoor dat op verschillende
plekken, op verschillende tijden,
in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als het donker
is. Dat kan met behulp van een
schakelklok.
• Vertel de buren dat u met
vakantie gaat, zodat zij een
oogje in het zeil kunnen houden
en voor de post en planten
kunnen zorgen. Vraag hen ook ’s
avonds de gordijnen dicht te
doen en ’s ochtends weer te
openen.
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• Plaats tijdens uw vakantie een
auto op de oprit. Een eventuele
tweede auto van uzelf of die van
uw buren.

• Houd de planten en struiken rond
uw huis laag en laat geen (tuin)
gereedschap rond uw woning
liggen.

• Laat wat speelgoed rondslingeren
op de grond, zet wat kofﬁekopjes
op tafel en laat een krant liggen
zodat het huis een bewoonde
indruk maakt.

• Zorg dat er geen losse tegels of
bakstenen rond uw huis liggen,
waarmee een ruit kan worden
ingegooid.

• Zet geen waardevolle spullen in
het zicht, zoals een lcd- of
plasmascherm.
• Berg ladders op en zet ander
klimmateriaal, zoals containers,
niet in het zicht.
• Verstop kostbare spullen niet op
voorspelbare plekken in huis.

• Laat uw post bewaren door
Post.nl en zet uw krantenabonnement tijdelijk stop.
• Registreer uw bezittingen en
download de Stop Heling-app.
• Vermeld niet op social media of
uw antwoordapparaat dat u met
vakantie bent.

Ledenvoordeel

te komen en te vluchten. Sommige
rijtjeswoningen hebben geen achterom, wat de vluchtmogelijkheden
beperkt. Bij een vrijstaande woning
zijn er genoeg mogelijkheden om
het hazenpad te kiezen, maar volgens ex-inbreker Mo is dat meer het
terrein van de professionele inbreker. Zelf was hij dol op galerijflats.
‘Ik belde ergens aan, zei dat de bel
van meneer Van Vliet op nummer
42 kapot was en dan deed er altijd
wel iemand de centrale deur open.’
Eenmaal binnen kon Mo onopgemerkt zijn gang gaan, want bij een
galerijflat is er geen zicht vanaf de
overkant. Ook in portiekflats wordt
ingebroken. ‘Maar de kijkgaatjes bij
de buren zorgden er wel voor dat ik
meer op mijn qui-vive was’, zegt Mo.
De meeste inbraken in flats vinden
op de begane grond en eerste verdieping plaats. Dit heeft ook met de
vluchtmogelijkheden te maken. Uit
meerdere onderzoeken, zoals die
van criminologen Wim Bernasco en
Jan van Dijk, blijkt overigens dat
ongeveer een kwart van de inbraakslachtoffers risico loopt op een
tweede inbraak binnen een jaar.
Dieven gaan ervan uit dat gestolen
goederen inmiddels zijn vervangen
door nieuwe waar en ze kennen de
omgeving. Ook omliggende woningen binnen een straal van honderd

meter lopen gevaar. Dit fenomeen
heet besmettingsgevaar.
Ondanks de positieve ontwikkelingen, maken Nederlanders het
inbrekers nog te makkelijk. Korpschef Gerard Bouman van de
Nationale Politie stelt dat tienduizend inbraken vorig jaar voorkomen hadden kunnen worden,
simpelweg door deuren op slot te
draaien. Via de hengel- en flippermethode of insluiping (zie kader)
konden dieven probleemloos toegang krijgen. Verbazingwekkend,
vindt politieman Bos. ‘Fietsen en
auto’s gaan wel op slot, maar een
huis niet.’

Maar vijf minuten nodig

Vakantiegangers verzuimen niet zo
snel deuren en ramen voor vertrek

‘Steekt er twee
uur later nog post
uit de brievenbus,
dan weet ik dat
niemand thuis is’

Op vakantie en een inbraak? De
FBTO Alarmcentrale, verzorgd
door Eurocross Assistance, is 24
uur per dag bereikbaar en regelt
indien nodig direct noodreparaties zoals een nieuw slot of het
dichttimmeren van een raam. Op
basis van de reisverzekering regelt
de FBTO Alarmcentrale dat
gedupeerden vervroegd naar huis
kunnen komen. De annuleringsverzekering vergoedt dan een deel
van de betaalde reissom. Leden
van Vereniging Eigen Huis
profiteren van 5 procent korting
op de reisverzekering van FBTO.
Kijk op eigenhuismagazine.nl/
fbto

op slot te doen. Maar er zijn nog
genoeg mensen die even een boodschap gaan doen, de deur achter zich
dichtgooien of de ramen open laten
staan. Een inbreker heeft maar vijf
minuten nodig. Hij observeert en
weet precies wat hij doet. Ex-inbreker Mo: ‘Steekt er post uit de brievenbus en hangt die er twee uur
later nog steeds, dan weet ik dat
niemand thuis is.’ Mo maakte ook
graag gebruik van rondslingerend
gereedschap in de tuin. Want als hij
onderweg werd betrapt met inbraakwerktuig, was hij strafbaar. De
meeste inbraken worden nog altijd
gepleegd met een simpele schroevendraaier, tang of breekijzer. Het
inbrekersgilde profiteert verder van
afvalcontainers in een brandgang,
die als opstapje kunnen dienen voor
de schutting. Dankzij struiken bij
deuren en ramen kunnen dieven
ongezien te werk gaan. Ook het ontbreken van tuinverlichting en goed
hang- en sluitwerk maakt het werk
van inbrekers makkelijker. Mo vindt
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mensen vaak naïef. ‘Ze denken dat
inbrekers niet via een bovenlichtje
(een uitzetraampje boven een deur
of groot draairaam red.) of wc-raampje binnen kunnen komen. Nou, ik
kroop er gewoon doorheen.’ Bij een
bovenlichtje zonder barrièrestang
hoefde hij alleen maar een beetje te
wrikken met een stuk hout.’ Mo
raadt ook aan niet op Facebook te
zetten hoe fantastisch het is in
Spanje. ‘Stuur liever een ouderwets
ansichtkaartje.’ Het valt hem verder
op dat spullen in huis altijd op een
voorspelbare plek liggen: naast het
bankstel of onder de tafel ligt de
handtas van de vrouw des huizes,
in de wandkast of dressoir de bankpapieren (mét de pincodes), en de
sieraden liggen in een kistje in de
ouderslaapkamer.’ En geloof het of
niet: nog altijd zijn er mensen die
bankpasjes hebben waarmee je ongelimiteerd kunt pinnen.’
We moeten het dieven dus moeilijker maken. Moeilijker, want Mo
maakt duidelijk dat een inbreker als
het moet overal kan binnenkomen.
‘Maar duurt het hem te lang, dan
kijkt hij een paar huizen verderop.
Goede inbraakbeveiliging schrikt af.
Verder hebben inbrekers een hekel
aan sociale controle. Bel daarom 112
als mensen verdacht heen en weer
drentelen of ergens naar binnenkij-

ken. Geef daarbij een goed signalement van de verdachte(n). ‘Een man
met een bril en een petje op’, is niet
voldoende. Bril en petje kan hij immers afzetten. Het is beter ook zijn
omvang of de kleur van z’n schoenen
erbij te melden.

Inbrekers houden niet van licht

Steeds meer mensen maken gebruik
van een Whatsapp-groep om elkaar
te wijzen op verdachte zaken in de
buurt. Of ze sluiten zich aan bij Burgernet (burgernet.nl). De politie
stuurt dan een bericht per telefoon
en vraagt burgers ergens naar uit te
kijken.
Een inbreker houdt niet van licht.
Zorg daarom voor buitenverlichting
die werkt op sensoren en meerdere

‘Voorspelbaar:
handtas ligt altijd
naast de bank, in
het dressoir liggen
de pincodes’

tijdsklokken in huis die op verschillende tijden aangaan. ‘Want dat
trucje met die ene tijdschakelaar in
de woonkamer, kennen we nu wel’,
zegt ex-inbreker Mo. Een ‘pas op voor
de hond-sticker’ fungeert ook, maar
een dief controleert voor de zekerheid of er op dat moment een hond
aanwezig is door bijvoorbeeld zacht
te tikken tegen het raam. Laat de
sleutels van het hang- en sluitwerk
binnen nooit in het slot zitten. Een
inbreker kan een gat snijden in raam
of deur en zo het slot openen. Bovendien wordt het hem op die manier
heel eenvoudig gemaakt een vluchtweg te vinden als hij eenmaal in huis
is. Bewaar de sleutels wel op een
vaste plek in huis, zodat bewoners
in noodgevallen kunnen vluchten.
Bent u op vakantie, laat buren dan
bedacht zijn op bijvoorbeeld takjes
bij de voordeur of een afvalcontainer
die is verplaatst. Inbrekers halen die
trucs uit, om te kijken of iemand voor
langere tijd afwezig is. ‘Preventie en
waakzaam zijn, daar draait het om’,
zegt politieman Bos. ‘Zo kunnen we
ook de pakkans verhogen. Die is nu
nog één op tien.’

Lees meer over woninginbraken op
eigenhuismagazine.nl/inbraak
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