Inbraaksymbolen

Context

Inbrekers die in georganiseerde bendes werken, gebruiken vaak inbraaksymbolen,
dit wil zeggen dat zij op de gevel van een huis of soms op het voetpad tekens
aanbrengen waarmee ze precieze informatie willen achterlaten. Die informatie
wordt verzameld door verkenners door van deur tot deur te gaan of door rondes
te doen in de wijk.
Er zijn tal van inbraaksymbolen. Zij geven onder andere informatie over de
bewoners, de aanwezigheid van een hond, de te stelen goederen en of het huis
al bezocht werd.

Preventietips

Opletten dus als u die symbolen bij u voor de deur of op uw gevel aantreft:
•
Meld deze symbolen aan de lokale politie.
•
Informeer u bij uw buren. Hebben zij iets verdachts opgemerkt
(andere symbolen, persoon die de buurt verkent).
•
Verwijder de symbolen nadat de politie is langs geweest.

Hierna nog andere tips die u kan toepassen als u voor korte of langere tijd
afwezig bent:
•
Doe steeds uw deuren en vensters op slot, ook al bent u maar
even afwezig. Laat ook geen sleutels in het slot steken. Inbrekers hebben
slechts 10 minuten nodig om u van uw meest dierbare bezittingen te
ontvreemden.
•
Verberg zo veel mogelijk uw aantrekkelijke objecten, zoals uw
GSM, uw laptop en uw GPS. Berg ze op op onverwachte plaatsen in plaats
van ze binnen handbereik te laten liggen. Zet ook uw Tv-toestel en uw
stereoketen buiten het zicht van voorbijgangers. Denk eraan gordijnen
en overgordijnen dicht te doen om te vermijden dat inbrekers kunnen
binnenkijken en zo de interessante objecten in uw woning kunnen
spotten.
•
Geef steeds de indruk dat er iemand aanwezig is in de woning:
verbind bepaalde lichtpunten met een wisselende tijdschakelaar, laat
uw brievenbus leegmaken bij afwezigheid en vraag aan uw buren om de
rolluiken op en af te laten.
•
Registreer de serienummers van uw toestellen. Het is voldoende
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om een inventaris bij te houden met een beschrijving van uw objecten en
hun serienummer. Aarzel niet om er voor juwelen en kunstwerken ook
een foto bij te steken. Zo kunnen ze u terugbezorgd worden wanneer
ze na een diefstal teruggevonden worden. U kan uw apparaten ook
markeren teneinde de inbrekers meer af te schrikken.
•
Berg het materieel dat de taak van de inbreker zou kunnen
vergemakkelijken, steeds goed op (vb.: ladder, tuingereedschap en
tuinmeubelen,…).
•
Doe een beroep op uw diefstalpreventieadviseur om na te gaan
of uw woning correct beveiligd is tegen inbraak. Hij zal u raad kunnen
geven over de versteviging van de ramen en deuren en u tips kunnen
geven die zeer gemakkelijk toe te passen zijn. Bovendien is het helemaal
gratis. Neem contact op met uw politiezone of uw gemeentebestuur om
een afspraak te maken.

Contactpersoon
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