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BUURTINFORMATIENETWERK ‘BRAKENBERG’

Iets verdacht gezien of gehoord? Bel 101!
Samen werken we aan veiligheid!
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FIETSDIEFSTALLEN IN ZOERSEL
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DIEFSTALPREVENTIEADVIES (!)
In 2018 werden 12 gemotiveerde vrijwilligers opgeleid tot diefstalpreventie-adviseur.
Zij staan te popelen om gratis advies te geven over hoe je je huis nog beter kan beveiligen.
Contacteer ons voor meer informatie via 03 210 40 00 of stuur een mailtje naar
pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu.

BINFOON- & MELDINGEN

1
0

Zoveel niet-dringende (al dan niet preventieve) meldingen kreeg deze BIN via mail.
Deze meldingen werden naar de BIN-coördinator gestuurd en op onze website
gezet, onder de rubriek ‘BIN Nieuws’.

Dit cijfer weerspiegelt het aantal keer dat de BINFOON voor deze BIN werd
opgestart. Een BINFOON wordt opgestart bij dringende meldingen, bijvoorbeeld
wanneer er een vermoeden is dat een verdachte van een inbraak óf een vermist
persoon nog in de buurt circuleert. Hou je ogen op dat moment extra open!

AFWEZIGHEIDSTOEZICHT
Op vakantie of een tijdje niet thuis?
Vraag afwezigheidstoezicht aan en wij houden een oogje in het zeil.
Contacteer ons voor meer informatie via 03 210 40 00 of neem een kijkje op onze website.
Sociale controle is minstens even belangrijk als politietoezicht!
Ook je buren waarschuwen kan dus interessant zijn.

TIP VAN DE MAAND
“Een gewaarschuwd man is er twee waard”… en dat geldt helaas ook voor inbrekers.
Heb je een citytrip gepland of ga je op vakantie? Wacht dan met het posten van
vakantiefoto’s tot ná je terugkomst. Inbrekers hebben immers ook sociale media.
Maak het hen niet te gemakkelijk en waarschuw hen niet van je afwezigheid!

PREVENTIEBERICHT
Hoe beveilig je de toegangsdeur van je appartement?
Is de toegangsdeur van jouw appartement goed beveiligd? Kijk dit zeker eens na, want een
veilige deur is echt een must. Je kunt namelijk heel wat ondernemen om die meer
‘inbraakproof’ te maken. Van een stalen sluitplaat tot dievenklauwen: wij zetten alles op een
rijtje.
Dat een sterk beveiligde toegangsdeur aan je appartement heel belangrijk is om een inbraak te
voorkomen, spreekt voor zich. Dit is namelijk de laatste ‘hindernis’ voor een inbreker wanneer
die de buitendeur en de sasdeur van het appartementsgebouw al door geraakt is, bijvoorbeeld
omdat die niet op slot werden gedaan. Jammer genoeg laat de beveiliging van zo’n
appartementsdeur vaak te wensen over.
Daarom geven we hier een overzicht van fysieke deurbeveiligingssystemen die je ook kan
terugvinden bij een zogenaamde ‘veiligheidsdeur’. Mensen die in een nieuwbouwwoning
wonen, kennen dit concept al. Zo’n veiligheidsdeur heeft een reeks inbraakvertragende
elementen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een stevig deurblad
Een stevige deuromlijsting
Een meerpuntsluiting
Een hard stalen sluitplaat of – kom
Een veiligheidscilinder
Een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging
Zware scharnieren met dievenklauwen die langs de buitenzijde niet zichtbaar zijn
Een deurspion die de aanbeller kan identificeren (niet op de tekening)

Alle maatregelen samen zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangsdeur.

Veiligheidsbeslag met
kerntrekbeveiliging (6)

Weerstandsklasse en keurmerken
Het materiaal van een veiligheidsdeur voldoet minstens aan een weerstandsklasse 2 (WK2).
Dat betekent dat er minstens 3 minuten nodig zijn om de deur open te krijgen mét
gereedschap. Het materiaal heeft ook een keurmerk. De Europese keurmerken voor
producten die getest zijn op hun weerstand tegen inbraak, zijn: SKG (N), VdS en TÜV (D),
A2P (F), BENOR I-3 (B). Deze labels zijn duidelijk aangegeven op het materiaal.
Deze klasse en labels zijn niet alleen belangrijk als je een volledig nieuwe deur laat
plaatsen. Ook wanneer je je huidige toegangsdeur extra wilt beveiligen, bijvoorbeeld door
een extra insteekslot te installeren of een bijzetslot, is het belangrijk dat je rekening houdt
met deze normen.
Hoe meer inbraakvertragende elementen je installeert, hoe meer je huidige deur zal
aansluiten bij het concept van de ‘veiligheidsdeur’, die al standaard in nieuwbouw gebruikt
wordt.
Meerpuntsluiting, veiligheidscilinder & veiligheidsbeslag
De meeste mensen weten intussen al wat een ‘meerpuntsluiting’ is, namelijk een deurslot
dat gelijktijdig op verschillende punten de deur afsluit. We zien dat veel mensen dit al
hebben geïnstalleerd. Een goede meerpuntsluiting heeft minstens 3 nachtschoten. Een
nachtschoot is het deel van het slot dat je met de sleutel kan bewegen en dat in de
sluitplaat valt. De sluitplaat is de metalen plaat die in of aan het kozijn bevestigd is.
Nachtschoten moeten ongeveer 1 centimeter dik zijn en zijn blokvormig of hebben een
zwenkhaakvorm. Ze schuiven minstens 2 centimeter uit en hebben minstens 1,5 centimeter
grip in de sluitplaat.
De veiligheidscilinder in combinatie met een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is
minder ingeburgerd. Nochtans is dit ook standaard. Want ondanks de meerpuntsluiting, kan
een inbreker een niet-beveiligde cilinder uitboren of de pinnen manipuleren waardoor het
slot openspringt (‘lockpicking’). Een veiligheidscilinder met veiligheidsbeslag zorgt ervoor
dat dat niet mogelijk is. Wanneer een inbreker dit opmerkt, zal hij op zoek moeten naar een
ander zwak punt aan je deur om alsnog te kunnen inbreken.
Sluitplaten
De bovengenoemde maatregelen hebben alleen maar zin als je ook minstens een hard
stalen sluitplaat of- kom voorziet van minimaal 3 millimeter dik. Dit is het met het slot
corresponderende gedeelte tegenover de deur aan de deurstijl.
Tussen de deur en de deurstijl mag er minimale speling zijn. Als er een te grote speling is,
zal de inbreker het veel makkelijker hebben om in te breken met braak. Een oplossing
daarvoor is de secustrip (niet op de tekening aangegeven). Dat is een speciaal profiel dat
niet van buitenaf kan worden gedemonteerd, en het helpt om de speling te verkleinen tot
minder dan 3 millimeter.

Dievenklauwen
Ook de scharnierzijde van de deur kan je extra beveiligen, meer bepaald met
dievenklauwen. Die verankeren de deur met de deurstijl, en vormen dus een extra
beveiliging bovenop de deurscharnieren. Niet alleen bij het concept van de ‘veiligheidsdeur’
maar ook bij alle andere deuren die naar buiten draaien, zijn ze onontbeerlijk.

Meer informatie? Alle inwoners binnen onze politiezone kunnen gratis beroep doen op het
advies van onze diefstalpreventieadviseurs. Zij zijn specifiek opgeleid en checken je woning
aan de hand van het OFEM-stappenplan. Dat staat voor organisatorische-, fysieke-, en
elektronische-, meldingsmaatregelen die nodig zijn om je woonst optimaal te beveiligen.

CONTACTGEGEVENS
Lokale Politie Voorkempen
Vaartdijk 15 | 2960 Brecht | 03 210 40 00
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www.twitter.com/PZVoorkempen
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