
Je kan op verschillende manieren antidiefstal
maatregelen nemen.

Organisatorisch

 � Sluit ramen en deuren goed en volledig.

 � Laat kelderroosters niet los liggen en sluit 
( dak ) ramen goed af.

 � Verwijder rondslingerende ladders en werk
materiaal rond het lokaal.

 � Bewaar een overzicht van wie een sleutel heeft en 
dus in de lokalen kan.

 � Doe gordijnen dicht als je het lokaal verlaat.

 � Markeer en inventariseer waardevol materiaal, 
berg het op in een kast die op slot kan en niet te 
veel in het zicht staat.

Sociaal

 � Vraag de wijkagent om je lokaal te inspecteren en 
pijnpunten bloot te leggen.

 � Vraag buren om mee een oogje in het zeil houden. 
Een vaak voorkomende aanleiding voor inbraak is 
immers een gebrek aan sociale controle.

Bouwkundig/materieel

 � Vervang slechte en oude sloten, deuren en ramen.

 � Vergrendel deuren en ramen zowel boven als 
 onderaan met een stevige schuifgrendel.

 � Voorzie stevige en degelijke veiligheidssloten.

 � Deuren die gemaakt zijn uit massief houten 
 panelen of metalen platen zijn het stevigst, en ze 
moeten minstens drie à vier scharnieren hebben. 
Zo voorkom je speling.

 � Op ramen en deuren kan je dieven
klauwen plaatsen. Die zorgen dat je 
een raam of deur niet uit het kozijn kan 
halen door de scharnieren uit elkaar te 
halen.

 � Schuiframen? Een ijzeren of houten lat langs 
 binnen voorkomt dat ramen of deuren van aan de 
buitenkant opengeschoven kunnen worden. 

 � Aanpassingen buiten aan het lokaal:

 � Installeer (extra) buitenverlichting met 
 bewegingssensoren.

 � Zorg dat stopcontacten die buiten geïnstal
leerd zijn aan de binnenkant af te sluiten zijn. 
Elektriciteit kan door inbrekers gebruikt worden 
om boor machines en dergelijke aan te drijven.

Elektronische beveiliging

 � Als je vaak geconfronteerd wordt met inbraken kun 
je nadenken over meer elektronische beveiliging 
zoals een alarm of camerabewaking.

INBRAAKPREVENTIE
VEILIGHEIDSFICHE

TIP! Doe altijd een grondige kosten  
batenanalyse. Onderzoek of die  investeringen 
betaalbaar zijn voor jullie Chirogroep. Als je 

groep plannen heeft om te verbouwen kunnen die 
 investeringen nuttig zijn.

TIP! Speel zelf een keer inbreker om te achter
halen waar de zwakke punten zijn.

ANTIDIEFSTALMAATREGELEN



Inbraak gehad?

 � Controleer of inbraak in jullie (brand)verzekering 
opgenomen is. Dat zit niet standaard in de brand
verzekering van Chirojeugd Vlaanderen en ook niet 
altijd in die van andere verzekeringsmakelaars.

 � Doe aangifte bij de politie, ook al ken je de 
dader niet. Als de dader gevat wordt, betaalt de 
verzekering soms uit als de dader niet (financieel) in 
staat is om de boete te betalen.

Camerawet

 � Voor het plaatsen van een bewakingscamera op 
een besloten terrein (een door een afsluiting afge
bakende plek) moet je geen toestemming vragen.

 � Als je kiest voor een bewakingscamera, moet 
dat ook gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen 
dat andere maatregelen die je kan nemen niet 
helpen om de inbraken te verminderen.

 � Je gebruikt de camera uitsluitend voor de 
 bedoelde bestemming, namelijk het beveiligen 
van plaatsen.

 � Is het terrein rond je lokalen niet afgebakend en 
dus publiek toegankelijk, dan moet je een positief 
advies van de gemeenteraad krijgen voor je een 
camera mag plaatsen.

 � Welke verplichtingen heb je als je een camera 
 geplaatst hebt?

 � Je bent verplicht een pictogram op te hangen 
dat aangeeft dat er camerabewaking is. Zo 
 worden mensen die jullie terrein betreden ervan 
op de hoogte gebracht dat ze gefilmd worden.

 � Je moet de politie op de hoogte  brengen 
van de plaatsing van jullie bewakings
camera. De  gemakkelijkste weg is om dat via 
 aangiftecamera.be te doen.

 � Als de camera op de openbare weg gericht zou zijn, 
mag je zelf geen bewakingscamera plaatsen. Is de 
camera op de ingang van het lokaal gericht en is er 
maar een klein deel van de openbare weg te zien 
op de beelden (bv. het voetpad), dan vormt dat 
geen probleem. Dan zal je wel de opnamen tot het 
strikte minimum moeten beperken.

WETGEVING

MEER OVER 
INBRAAKPREVENTIE: 
SCAN DE QR-CODE!

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95

Alarmsystemen

Ben je van plan een alarmsysteem te plaatsen? Dan ben 
je verplicht om dat te registreren. Dat kan online via 
 registreerjealarm.be.

Is je alarm aangesloten op een alarmcentrale? Dan 
hoef je niks in orde te brengen, zij voeren immers zelf 
de  registratie voor hun klanten uit.

VERZEKERINGEN

www.chiro.be/veiligheidsfiches


