
 

 

Preventietips 

 Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.   
 Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.  
 Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij. 
 Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen. 
 Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken 

ze graag. 
 Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen. 
 Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes. 
 Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek. 
 Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of 

alarmsysteem. 
 Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat 

buren, familie of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlichting. 
 Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent. 

Tips na ontdekking van inbraak 

Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.  

Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of 
brommer en de richting waarin zij verdwenen. 

Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen. 

  

                        ************************* 

  

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie 
iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen; telefonisch, per mail, brief, of 
mondeling in het politiebureau. Een andere optie is Meldpunt Anoniem (0900-8070). Als het 
maar gebeurt. Dan kan de politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer 
veiliger. 

  

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is gebotst en u heeft z’n kenteken 
genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de straat die opvallend veel belangstelling hebben voor 
het huis van de buren of de geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van 
meldingen uit de dagelijkse praktijk, waar de politie blij mee is.  



  

Achteraf spijt 

En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto kan door de melding zijn schade verhalen en 
door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een inbraak of autokraak voorkomen. Niemand 
die dan dankjewel zegt. Maar de politie heeft genoeg voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf 
zeggen spijt te hebben dat zij niet belden. 

  

Handig 

Twijfelt u toch? Agenten komt liever voor niets, dan te laat, dus bel dan voor alle zekerheid toch het 
alarmnummer 112 (bij acute zaken), of het algemene nummer 0900-8844 (als het minder haast heeft). 
Probeer ook kenmerken van dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan de politie niet 
direct op uw telefoontje reageren. Dan is een kladje wel zo handig. 
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