Test
inbraak
HOE GOED IS MIJN WONING BEVEILIGD?

1
A.
B.
C.

2
A.
B.
C.

3
A.
B.
C.

Ik ga naar de bakker en:
(appartement / huis)
ik trek de deur achter mij dicht, ik ben toch maar een korte
tijd afwezig
ik controleer of alle toegangswegen (deuren, ramen,…)
gesloten zijn
ik draai de voordeur consequent op slot met de sleutel

Het cilinderslot van de voordeur en/of
de achterdeur: (a/h)
is beveiligd door middel van een veiligheidsrozet/beslag
zodat de cilinder niet uitsteekt
steekt meer dan 3 mm uit de voordeur
steekt minder dan 3 mm uit en is niet beveiligd
door middel van een veiligheidsrozet/beslag

Je 16-jarige zoon/dochter gaat naar een fuif
en zal laat thuiskomen (a/h)
ik laat de achterdeur los
ik leg een sleutel onder de deurmat of andere vaste plaats
hij/zij is oud genoeg om zelf in te staan voor
zijn/haar sleutelbezit

4

De deuren en ramen van mijn woning: (h)

A.

zijn niet zichtbaar door hoge hagen, struiken, planten of een
gesloten schutting
zijn duidelijk zichtbaar voor de buurt
zijn niet allemaal duidelijk zichtbaar voor de buurt

B.
C.

5

Ik bezit waardevolle voorwerpen
(geld, juwelen, …) en: (a/h)

A.
B.
C.

verspreid deze door heel de woning
bewaar alles in een kluis of berg ze veilig op in de bank
stop alles veilig in mijn nachttafeltje of in een potje
in de badkamer

6

Geef uw mening: (h)

A.

ik plaats overal rondom mijn woning schrikverlichting
en/of permanente verlichting
ik plaats op enkele gevoelige plaatsen rondom de woning
schrikverlichting en/of permanente verlichting.
ik verkies geen schrikverlichting en/of permanente
verlichting rondom mijn woning

B.
C.

7

Als ik op vakantie g(a/h)

A.
B.

sluit ik mijn woning volledig af
sluit ik mijn woning goed af en zorg ik ervoor dat de woning
toch een bewoonde indruk heeft (timers op binnenverlichting, afspraken met de buren, auto op oprit,…)
spreek ik een boodschap in op het antwoordapparaat zodat
iedereen weet dat ik er niet ben en vanaf wanneer ze mij
terug kunnen bereiken

C.

8

Hoeveel uitspraken vind ik terecht? (a/h)
Ik moet niet beveiligen want:
- bij mij is toch niks te halen
- men geraakt toch altijd binnen
- beveiliging is onbetaalbaar

A.
B.
C.

Alledrie de uitspraken vind ik correct
Ik ben met geen enkele uitspraak akkoord
Ik ga akkoord met één of twee uitspraken

9

Mijn garagepoort is voldoende beveiligd
want: (a/h)

A.
B.
C.

het is een automatische poort
het is een handmatige poort
het is een handmatige poort en ik heb extra beveiligingsmaatregelen genomen

10

Mijn ramen op de begane grond en deze
op de eerste verdieping, indien bereikbaar
via afdak, platdak, muurtje of brandladder;
(a/h)

A.

hebben minstens 4 paddenstoelsluitingen en een afsluit
bare raamkruk
zijn nooit nagekeken op inbraakwerendheid
zijn voorzien van bijkomende beveiligingsmaatregelen

B.
C.

11

Ik heb een schuifdeur en als ik afwezig ben
(a/h)

A.
B.

plaats ik in de rail een metalen lat of houten balk
doe ik het slot vast en plaats ik in de rail een metalen lat
of houten balk
de deur kan niet op slot met een sleutel,
ik draai de hendel toe

C.

12

Mijn koepel, keldergat of garage is: (h)

A.
B.
C.

beveiligd tegen inbraak
nooit nagekeken op vlak van inbraakbeveiliging
niet beveiligd tegen inbraak

13

Ik heb: (a/h)

A.

een alarm geïnstalleerd, de rest rond sloten hangwerk
is bijzaak
een alarm laten plaatsen en de sloten op mijn ramen en
deuren laten nakijken en aanpassen
geen alarm laten installeren; mijn sloten van alle toegangswegen zijn nagekeken en ik let erop dat ik altijd alles goed
afsluit wanneer ik de woning verlaat

B.
C.

14

Mijn toegangsdeur tot het
appartement heeft (a)

A.

een gewoon slot zonder bijkomende beveiligingsmaatregelen (veiligheidsrozet/beslag, sluitplaat/sluitkom)
een degelijk cilinderslot met bijkomende beveiligingsmaatregelen
meerdere cilindersloten of een meerpuntsluiting met bijkomende beveiligingsmaatregelen

B.
C.

Test inbraak: antwoorden
1

A 1 punt

B 5 punten

C 3 punten

Het houdt een zeker risico in als je de voordeur niet op slot
doet met een sleutel. Een inbraak duurt gemiddeld vijf minuten.
Daarom moet je bij elke afwezigheid, hoe kort deze ook is, alle
toegangswegen afsluiten.

2

A 5 punten B 1 punt

C 3 punten

Om een cilinder te beveiligen die uitsteekt, maak je gebruik van
een veiligheidsrozet of veiligheidsbeslag. Steekt de cilinder
meer dan twee millimeter uit, dan bestaat de mogelijkheid dat de
inbreker de cilinder met een tang afbreekt.

3

A 1 punt

B 1 punt

C 5 punten

De meeste inbrekers zijn goed geoefend in het vinden van plekjes waar burgers hun sleutels verstoppen.

4

A 1 punt

B 5 punten

C 3 punten

Een gelegenheidsinbreker houdt rekening met verschillende
factoren: de inspanning die hij moet leveren, het risico dat eraan
verbonden is en in mindere mate de buit. Wanneer een woning
omringd is door planten en struiken, of als het gebouw zelf veel
donkere hoekjes heeft, zal de inbreker oordelen dat het risico
op betrapping bij een dergelijke woning minder groot is en de
woning ook sneller als doel uitkiezen.

5

A 3 punten B 5 punten

C 1 punt

Bewaar juwelen of waardevolle voorwerpen niet op een voor de
hand liggende plaats. Het juwelenkistje in de badkamer, geld
onderaan de papieren in de schuif, horloge in het nachtkastje,...
de inbreker kent de gewoonten van zijn slachtoffers en zal op die
plaatsen eerst zoeken.

Wanneer u op alle toegangswegen degelijk hang- en sluitwerk
hebt geplaatst, is het meestal niet nodig om dure elektronische
beveiliging te plaatsen.

9

10

A 5 punten B 5 punten

C 1 punt

Verlichting heeft als doel de inbreker zich minder op zijn gemak te
laten voelen. Hij staat meer in het zicht en het risico dat hij gezien
wordt is groter. Het is wel belangrijk dat de lampen op de juiste
zones zijn gericht, om een maximaal resultaat te hebben.

C 5 punten

A 5 punten B 1 punt

C 3 punten

Standaardramen bij nieuwbouw zijn zelden voorzien van de juiste
sluitsystemen. Nochtans bestaat er een Europese norm voor
inbraakwerende ramen. Ramen zijn voor inbrekers na deuren de
meest gebruikte toegangsweg tot de woning. Met een schroevendraaier zijn heel wat ramen op korte tijd te openen. Indien de ramen
niet voorzien zijn van paddenstoelsluitingen met een afsluitbare
raamkruk zijn bijkomende maatregelen (oplegsloten) noodzakelijk.

11

A 3 punten B 5 punten

C 1 punt

Het plaatsen van een metalen of houten lat is een eenvoudige
maar goede beveiliging van je schuifdeur. Let erop dat de lat
de juiste lengte heeft en mooi in de rail past. Indien het een
deurkruk betreft zonder slot kan de inbreker de deur via de kruk
openen door een kleine opening in het glas te maken. Een goed
sluitsysteem voor een schijfdeur bestaat uit een vergrendeling
met meerder haken en een slotvaste hendel.

12
6

A 5 punten B 1 punt

Hoewel een garagepoort een minder interessante toegangsweg
is voor een inbreker (lawaai, onduidelijkheid of er toegang tot de
woning is) is een standaardpoort met handmatige bediening zeer
gemakkelijk open te breken. In de garage bevinden zich vaak
voorwerpen die een inbreker kan gebruiken om andere sloten
open te breken of ligt er duur gereedschap. Een automatische
poort of extra maatregelen (de rails blokkeren) zijn allebei een
veilige oplossing.

A 5 punten B 1 punt

C 1 punt

“Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel.” Hoewel inbraak
via een kelderrooster niet vaak voorkomt, is het belangrijk dat
ook deze toegangsweg goed is afgesloten.

13

A 3 punten B 5 punten

C 5 punten

De gelegenheidsinbreker geeft altijd voorrang aan woningen
die verlaten zijn. Wanneer u de indruk kan wekken dat iemand
aanwezig is, is de kans klein dat er iemand zijn slag probeert te
slaan. Alle middeltjes helpen: lichtsensoren, timer op de binnenverlichting, planten die afwisselend binnen en buiten staan, een
auto op de oprit, gordijnen/rolluiken open (overdag) en dicht
(’s nachts), brievenbus leeg,…

Een alarmsysteem zorgt er niet voor dat een inbreker wel of
niet binnengeraakt, het vergroot wel het risico voor de inbreker.
In de praktijk merken we dat bij woningen met een degelijk
alarmsysteem inbraak zeker niet uitgesloten is. De inbreker zal
er rekening mee houden dat er waarschijnlijk iemand op komst
is en zal zich vlugger uit de voeten maken, maar slaat toch nog
zijn slag. Een alarm is enkel van toepassing indien de andere
maatregelen ontoereikend zijn, bijvoorbeeld wanneer de woning
zeer afgelegen ligt.

8

14

7

A 3 punten B 5 punten

A 1 punt

B 5 punten

C 1 punt

C 3 punten

Een gelegenheidsinbreker is in de eerste plaats op zoek naar
een woning waar hij SNEL binnenraakt, eerder dan een woning
waar veel geld of juwelen aanwezig zijn (aan de buitenkant
kan hij dit trouwens niet aflezen). Als je er dus voor zorgt dat je
woning voldoende is beveiligd, is de kans groot dat de inbreker
een andere woning uitkiest, waar de beveiliging niet zo goed
is. Dat deze beveiliging onbetaalbaar zou zijn, is eveneens een
foute stelling. Ten eerste zijn de organisatorische maatregelen
gratis en enkel een kwestie van discipline en gezond verstand.

A 1 punt

B 3 punten

C 5 punten

Een appartementsdeur is in veel gevallen de enige toegang
tot het appartement. Je hebt er dus alle voordeel bij deze deur
voldoende te beschermen. In de rustige, donkere tussenverdieping van veel appartementsgebouwen heeft een inbreker alle
tijd om zijn poging te verzilveren. Kies daarom voor een stevig
slot, zoals een degelijke meerpuntssluiting of twee, onder elkaar
geplaatste cilindersloten met extra beveiliging voor de deurstijl.
Wanneer je deur van mindere kwaliteit is kan je ze best versterken of vervangen.

Score

HUIS

APPARTEMENT

50-65

45-55

Proficiat, jij bent op de hoogte van de methodes van inbrekers en
je hebt maatregelen genomen om het een inbreker zo moeilijk
mogelijk te maken.

Proficiat, jij bent op de hoogte van de methodes van inbrekers en
je hebt maatregelen genomen om het een inbreker zo moeilijk
mogelijk te maken.

40-50
Je beschermt je huis tegen inbraak maar niet altijd op de juiste
manier. Enkele kleine aanpassingen kunnen volstaan om alle toegangswegen veilig te maken. Laat je adviseren!

25-40
Je woning is onvoldoende beveiligd tegen inbraak.
Laat je adviseren!

35-45
Je beschermt je appartement tegen inbraak maar niet altijd op de
juiste manier. Enkele kleine aanpassingen kunnen volstaan om alle
toegangswegen veilig te maken. Laat je adviseren!

25-35
Je woning is onvoldoende beveiligd tegen inbraak.
Laat je adviseren!

10-25
13-25
Een inbreker is bij jou op zijn gemak. Hij kan zonder moeite binnen
en buiten lopen, hopelijk met niet te veel buit. Laat je adviseren en
neem onmiddellijk maatregelen!

Dienst Preventie en Veiligheid
T 015 29 83 91
E preventie_en_veiligheid@mechelen.be

Een inbreker is bij jou op zijn gemak. Hij kan zonder moeite binnen
en buiten lopen, hopelijk met niet te veel buit. Laat je adviseren en
neem onmiddellijk maatregelen.

