Postbus 467
3720 AL Bilthoven

www.bilthovennoord.nl
email: info@bilthovennoord.nl

VERSLAG Thema-avond BUURTPREVENTIE ‘Geef inbrekers geen kans’
18 juni 2015
Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 in Bilthoven
Op deze openbare bijeenkomst is er, naast de eigen leden, ook belangstelling van enkele nietleden/buurtbewoners, de gemeente, bewonersvereniging Bosch en Duin, de wijkagenten en de
wijkcontactambtenaar.
Onderwerp van gesprek: BUURTPREVENTIE ‘Geef inbrekers geen kans’. De clinic wordt door de
gemeente De Bilt – vertegenwoordigd door Mw. L. van den Noort, Integrale Veiligheid – in
samenwerking met de politie, wijkagenten E. Kumas en H. Gies verzorgd.
Iedere minuut ‘bezoekt’ ergens in Nederland een inbreker een woning. Een aantal opvallende
statistieken over inbraak in een woning:
 Een gemiddelde inbraak duurt 30 seconden.
 Slechts 1% van alle inbraken vindt plaats door het breken van een ruit.
 Negen van de tien inbraken vallen onder het begrip ‘gelegenheidsinbraak’.
Aangezien 90% van de woninginbraken een gelegenheidsinbraak is, adviseert de politie zelf voor
goede beveiliging en goed beslag voorzien van het politiekeurmerk op de deur te zorgen. Duurt het
langer dan 5 minuten om binnen te komen, dan gaat de inbreker verder kijken. Vaak komen inbrekers
binnen met behulp van spullen die voor het grijpen staan, zoals een kliko of gereedschap uit een
schuur. Verlichting in de tuin kunnen inbraken verhinderen.
Inwoners worden opgeroepen, om als zij met hun hond een rondje door de wijk lopen of een
wandeling maken, alert te zijn op verdachte situaties (verdachte personen en verdachte auto’s). Als
inwoners een situatie niet vertrouwen of getuige zijn van een woninginbraak, dan kunnen zij direct
contact opnemen met de politie via het alarmnummer 112.
De gemeente en de politie geven een aantal inbraakpreventietips zoals het uit het zicht leggen van
mobiele telefoons, laptops, sleutels, geld etc. Ramen en deuren goed afsluiten en de sleutel niet aan
de binnenzijde van de deur laten zitten. Daarnaast is het advies om legitimatie te vragen aan iedereen
die bij bewoners in huis moet of wil zijn.
Via de link https://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/ zijn verdere tips te
vinden.
Het doel van deze presentatie is:
 Vroegtijdig herkennen van verdachte indicatoren, hiervan melding maken, met als doel vroegtijdig
kunnen storen van inbrekers dan wel het feitelijk aanhouden van inbrekers na een heterdaad
situatie.
 Gedeelde verantwoording over inbraken omzetten naar een succesvolle samenwerking.
 In een vroeg stadium afwijkend gedrag herkennen, zodat we de criminele voorbereidingen kunnen
stoppen.
 Terugdringen van de inbraken, heterdaadkracht vergroten.
Wat is afwijkend gedrag? Dat is gedrag dat afwijkt van de norm. Al het afwijkend gedrag is echter
niet direct verdacht en ook niet direct gevaar. Hier zijn een aantal indicatoren voor nodig, zoals de
combinatie gedrag/locatie en de combinatie verklaring aanwezigheid/omgeving en tijdstip.
Wanneer vindt de politie iemand verdacht?
 Afwijkend gedrag
o Gedrag afwijkend van de norm in uw wijk
o Vreemde looproutes
o Doelloos lopen/rondhangen
o Vreemde attributen bij zich (sokken in jaszak)
 Niet verklaarbaar aanwezig in een omgeving (junk in villawijk)
 Afwijkende kleding (handschoenen bij warm weer)
 Vermijden van contact
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Waar kunt u op letten?
 Herken de personen met slechte intenties (gedrag) en zoek niet naar de middelen voor de
uitvoering.
 Herken gedrag dat afwijkt en niet past in de omgeving.
 Denk aan kleding, attributen, wijze van verplaatsen, plek van ophouden en gedrag
Planningscyclus
Er zijn altijd voorbereidingshandelingen bij een inbraak. De planningscyclus loopt als volgt:
 Markeren van het doel
 Informatie verzamelen
 Surveillance
 Tooling up
 Dry run
 Uitvoering
 Vlucht
Wat kunt u doen in de voorbereidende fase?
1. Contact maken met betreffende persoon (vriendelijk en behulpzaam)
2. Vragen stellen over zijn aanwezigheid (Ik zie dat u op zoek bent, misschien kan ik u helpen)
3. Combinatie van gedrag en antwoorden kan een indicatie zijn om de politie te bellen
Door gebruik te maken van 1. en 2. zorgt u ervoor dat de verdachte afziet van zijn plannen.
Wanneer is iemand een verdachte?
In Nederland is de definitie van een verdachte: ‘Een persoon wordt als verdachte aangemerkt als van
degene wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig
strafbaar feit voortvloeit’, (Wetboek van Strafvordering, artikel 27).
En als er dan toch ingebroken is:
‘Dan moeten de bewoners meteen de politie bellen en overal van afblijven. De politie wil zelf alles
bekijken en neemt de aangifte op, de technische recherche komt langs voor sporenonderzoek.
Daarna doet de politie een buurtonderzoek om te kijken of buren wat gehoord of gezien hebben.'
Als de bewoner een inbreker in het huis betrapt adviseert hij om veel lawaai te maken: ‘Roep de
namen van alle familieleden, bel 112, maar ga niet in de vluchtweg van de inbreker staan,' aldus Gies.
Ook is het belangrijk op het signalement van de dader te letten.
Wat gebeurt er nadat u 112 heeft gebeld?
 U krijgt de meldkamer aan de lijn
 Geef aan wat er aan de hand is en waar (Zorg dat huisnummers goed zichtbaar zijn)
 Meldkamer stuurt politie eenheden aan
 Meldkamer zal meer informatie willen (signalement, verplaatsingen, gebruikte vervoersmiddelen,
etc.)
 U krijgt een terugkoppeling van de politie eenheid die ter plaatse is geweest.
Wat wil de politie aan informatie?
 Wat is er gebeurd (wat maakt iets verdachts)?
 Wie (ras, geslacht, leeftijd, uiterlijk, kleding)?
 Vervoersmiddelen, en in welke richting verplaatst men zich
De totale presentatie van de politie is te zien op de website www.bilthovennoord.nl / veiligheid.
Vragen:
Wordt er gericht op spullen ingebroken?
90% zijn gelegenheidsinbraken. Inbrekers nemen mee wat men kwijt kan. Vroeger was dit vooral
antiek, dat wordt minder door verzadiging op de helingsmarkt. Elektronische apparatuur is interessant.
De politie waarschuwt hier om extra maatregelen te nemen (goed beveiligen huis, alarminstallatie): bij
30% van de inbraken met elektronische apparatuur wordt binnen een half jaar opnieuw ingebroken
i.v.m. de net nieuw aangeschafte apparatuur. De politie adviseert om apparatuur onzichtbaar te
beveiligen met speciale codes die te traceren zijn.
Helpt het om ’s avonds de gordijnen dicht te doen?
De politie constateert een verschuiving van de inbraken van de avond naar de middag. De politie
adviseert om een normaal leefpatroon te hanteren, niet op internet vermelden dat iemand op vakantie
is en de post uit de brievenbus te (laten) halen.
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Heeft men iets aan camera opnames als een inbraak is geweest?
Ja, hier zijn echter wel regels aan verbonden.
Wat mag je registeren?
De opnames moeten een bepaald doel hebben. Filmen van de openbare weg mag, maar moet tot
doel hebben het eigen pand te beschermen. Een punt van aandacht hierbij is dat de camera zichtbaar
moet zijn of een vermelding ‘Hier camerabewaking’. Anders mag het niet.
Tot slot geeft wijkagent Kumas een overzicht met de woninginbraken vanaf januari 2015 voor
uitsluitend Bilthoven Noord. Vanaf januari 2015 t/m half juni 2015 zijn 9 woninginbraken gepleegd,
waarvan 2 inbraakpogingen zijn geweest. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een daling, met 21
inbraken en 6 pogingen over heel 2014. Het aantal auto-inbraken stijgt helaas wel. Met name auto
onderdelen als navigatiesystemen en airbags van Audi’s en Volkswagens zijn een interessant doelwit.
De voorzitter dankt mw. Van den Noort en wijkagenten Kumas en Gies voor hun zeer instructieve
bijdrage aan deze thema-avond.
***
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