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INLEIDING
Inbraak en vandalisme zijn niet nieuw. Veel jeugdwerkinitiatieven worden ermee geconfronteerd. Met deze informatiebundel willen we je wat op weg helpen om hier preventief mee bezig te zijn.
In deze brochure gaan we eerst even in op de daders en de aard van de inbraken in jeugdlokalen. Vervolgens sommen we op hoe je preventieve maatregelen kunt nemen. Daarnaast leggen we uit hoe de politie jullie kan bijstaan bij
inbraakpreventie en hoe je een aangifte doet van inbraak en vandalisme. Tot
slot gaan we in op wat je best doet om op de hoogte te blijven na een inbraak.
Hoewel we ons vooral focussen op inbraakpreventie zul je merken dat heel wat
van deze maatregelen ook vandalisme kunnen tegengaan. In het laatste deeltje bekijken we hoe de politie je van dienst kan zijn.
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DEEL 1
T YPES VAN
INBRAKEN

Om hier een beter zicht op te krijgen, kunnen we
ons verschillende vragen stellen. Wie? Wat? Waar?
Wanneer? Hoe?
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1.1 WIE IS DE DADER?
We onderscheiden twee profielen.
(Semi-)professionelen
Zij kennen ‘hun job’ en gaan goed voorbereid te werk. Ze weten wat de buit is
en zijn zich bewust van de risico’s die ze nemen.
Gelegenheidscrimineel/opportunist
Deze groep daders maakt gebruik van de gelegenheid die hun wordt geboden.
Ze kiezen doorgaans voor afgelegen lokalen. Soms stelen ze uit noodzaak: om
te overleven, om hun drugsverslaving te kunnen betalen. En soms is het puur
vandalisme, om stoer te doen, groepsdruk.
De meeste inbraken in jeugdlokalen (naar schatting 80 %) worden gepleegd
door de gelegenheidscrimineel. Jeugdhuizen zijn iets vaker het doelwit van
de (semi-)professionele inbreker omdat daar dikwijls duurdere installaties en
grotere sommen geld in de kassa te vinden zijn.

En je leden en leiding?
Hou er rekening mee dat de gelegenheidscrimineel zowel een externe
als een interne kan zijn. Het klinkt op het eerste gezicht vreemd, maar
ook bij je leden of leiding kunnen personen zitten die weleens iets meenemen. Het overgrote deel van jouw groep heeft goede bedoelingen,
maar er kan altijd iemand met minder goede bedoelingen tussen zitten,
of iemand die door moeilijke omstandigheden geen andere optie ziet
dan jouw groep te bestelen. Let wel altijd op dat je niemand onterecht
beschuldigt.
Goede afspraken kunnen pijnlijke situaties voorkomen. Vooral drank en
eten zijn aanlokkelijk voor interne diefstal. Het is geen slecht idee om op
voorhand na te denken over hoe je een dergelijk probleem zou aanpakken. Als je op het moment zelf een lid (of verantwoordelijke) van je organisatie betrapt op diefstal reageer je wellicht te emotioneel. Vertrouwen
blijft altijd belangrijk in je jeugdbeweging.
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1.2 WAT KOMEN ZE HALEN?
Wat ze stelen is heel divers. Alles wat ze kunnen dragen, komt in aanmerking
om meegenomen te worden. Het hangt sterk af van wat de inbreker nodig
heeft. Dat kan desnoods ook zwaarder materiaal zijn.
Het gestolen goed hoeft geen echt kostbaar materiaal te zijn, maar zal voor de
werking van de jeugdvereniging wel als belangrijk ervaren worden. Bij dit soort
inbraken is de schade aan het gebouw meestal groter dan de waarde van de
gestolen goederen.
Wat wordt er zoal meegenomen?
• Geld
Geld is populair bij alle soorten inbrekers, er staat immers geen naam op
en het heeft een vaste waarde. Niet iets dat je dus zomaar in je lokaal laat
slingeren.
• Elektronica en geluidsinstallaties
Het meest waardevolle in een jeugdlokaal is vaak de geluidsinstallatie, waar
vaak een computer bij hoort. Geen wonder dat die dan ook snel verdwijnt.
Goed vasthechten in en aan muren is dan ook van groot belang. Hou daarenboven de serienummers en aankoopfacturen bij om de aangifte van diefstal
te vergemakkelijken.
• Kleren
Kleren wordt vaak door internen gestolen. “Hij heeft mijn jas gepikt!” is een
zinnetje dat elke jeugdleider in zijn of haar carrière weleens zal horen.
• Eten en drinken
Chips en snoepgoed zijn waardevol voor de gelegenheidsdief. De drankvoorraad kan zeker in een jeugdhuis een serieuze cent waard zijn. Ook leeggoed
is waardevol en komt in aanmerking om gestolen te worden. De opportunist
onder de inbrekers kan ook al eens een bak meegraaien om de goede afloop
te vieren.
• Huishoudproducten en medicijnen
Zaken zoals schoonmaakproducten worden dikwijls uit noodzaak gestolen.
• Stookolie
Wanneer de stookolieprijs hoog oploopt, wordt er ook vaak melding gemaakt
van stookoliediefstallen. Een beveiligde dop op je stookolietank kan dan
wonderen doen.
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Inbrekers stelen Belgische franken bij Chiro
Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken in de lokalen van Chiro Vagadam in de
Stenedorpstraat in Stene. Ze stalen vooral spelmateriaal. “De inbrekers stampten
een deur aan de achterkant van het gebouw in,” zegt hoofdverantwoordelijke Roland
Dildick. “Binnen lag alles overhoop. Verder werden een EHBO-doos, eten en diepvriesmateriaal gestolen. De dieven namen ook een geldkist mee met muntstukken
van 5 Belgische frank, die we nog gebruikten als spelmateriaal. Wellicht dachten ze
een grote slag te hebben geslagen.” In november vorig jaar werd Chiro Vagadam
al eens geviseerd door vandalen. “Toen sloegen ze al onze ruiten in. Gelukkig is de
schade deze keer miniem.” (SDVO)
Bron: HLN Stene - site

Gestolen KLJ-trui doet inbrekers de das om
ARENDONK - Omdat hij op een fuif rondliep met een KLJ-trui en zelf geen lid was van
die vereniging maakte D.F. (19) uit Arendonk zichzelf verdacht. Samen met D.F. en
N.L. (29) zit hij in de cel voor minstens tien inbraken.
De twee jongemannen werden dinsdag geboeid het gerechtsgebouw van Turnhout
binnengebracht. Ze worden verdacht van tien inbraken in lokalen van jeugdbewegingen, sportclubs en scholen. De raadkamer had niet veel tijd nodig om hun aanhouding met een maand te verlengen.
Opmerkelijk is dat naast D.F. en N.L. nog twee jongeren worden verdacht van betrokkenheid bij de feiten. Ze legden alle gedeeltelijk bekentenissen af.
De twee verdachten kampen beiden met een drugsverslaving. “Mijn cliënt heeft
een drugsprobleem en heeft overdag niets om handen. Dat heeft hem op onzalige
ideeën gebracht,” zei Peter Janssens, de advocaat van D.F. “Ik heb zijn vrijheid onder
voorwaarden gevraagd. Hij is bereid zich te houden aan een avondklok, een nuttige
dagbesteding te zoeken en in begeleiding te gaan voor zijn verslaving.” De raadkamer
ging op dat verzoek niet in. De twee blijven nog minstens een maand in voorarrest.
D.F. beging wel een grote stommiteit. Hij liep recent op een fuif in Arendonk rond in
een trui die hij eerder uit het KLJ-gebouw aan de Moerenstraat had ontvreemd.
Bron: Nieuwsblad, 27/10/2015 - Foto: ima
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1.3 WAAR EN WANNEER WERKEN ZE?
Het tijdstip van inbraken en vandalisme kan gevarieerd zijn. Vaak zal dit buiten
de vaste uren van de activiteiten van de jeugdwerking plaatsvinden. De inbraak
kan ook op klaarlichte dag gebeuren als de toegangswegen tot het gebouw
slecht zichtbaar zijn voor eventuele voorbijgangers.
In elk geval zal de inbreker doorgaans de ‘inbraaktijd’ zo kort mogelijk houden,
om betrapping te voorkomen.
Bepaalde jeugdlokalen zijn vanwege hun ligging of bouwkundige toestand wel
vaker het doelwit van inbraken. Hieronder vind je enkele redenen waarom jouw
lokaal vaker in het vizier van gelegenheidscriminelen komt.
• Plaatsen waar ze een lage kans hebben om op heterdaad betrapt te worden,
genieten de voorkeur. We denken vooral aan plaatsen waar er een geringe
sociale controle is. Het gaat bijvoorbeeld om lokalen die in een bos liggen,
omringd zijn door een haag, of een lange toegangsweg hebben waardoor ze
afgelegen liggen.
• Gebouwen met een belabberde bouwkundige toestand (slechte sloten en zo)
kunnen gelegenheidscriminelen bekoren.
• De kans op betrapping in jeugdlokalen is klein want de gebouwen zijn vaak
lange periodes onbenut. Daardoor heeft de inbreker een behoorlijk grote
tijdsmarge.
• Vooral in de wintermaanden (eind oktober tot februari) is de kans op inbraken groter. In die periode is het langer donker waardoor de inbreker minder
kans maakt om opgemerkt te worden.

GULLEGEM - Afgelopen weekend werd voor de zevende keer dit jaar ingebroken in de
lokalen van de jeugdbeweging KSA Arbeid Adelt.
In de KSA-lokalen in Gullegem is vrijdag een muziekinstallatie gestolen. Het is al
de zevende keer dit jaar dat er in het lokaal ingebroken werd. Ook de voorbije jaren
kregen de leiders van KSA Arbeid Adelt regelmatig ongewenst bezoek.
‘Van een EHBO-koffer tot een koptelefoon, er wordt van alles meegenomen,’ zegt de
groepsleider. ‘We proberen ons te beschermen tegen dieven, maar onze lokalen zijn
zeer verouderd, waardoor het gewoon gemakkelijk is om binnen te breken.’ De schade loopt ondertussen hoog op. ‘Hoeveel geld we er al aan kwijt zijn, weten we niet
precies, maar elke keer de gestolen spullen vervangen door nieuwe, dat kost
veel geld.’
Bron: Het Nieuwsblad 08/09/2014
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1.4 HOE GAAN ZE TE WERK?
De zogenaamde gelegenheidscrimineel die in een jeugdwerklokaal inbreekt, beschikt
niet over professioneel inbrekersmateriaal. Doorgaans zoeken ze dus naar de zwakke
punten van het gebouw om eerder op een gewelddadige manier toegang te verkrijgen.
Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van de zwakke plekken van je lokaal. Jouw
lokaal is namelijk maar zo sterk als het zwakste punt. Probeer de volgende zaken dus
te vermijden.
• Zwakke deuren
Zorg ervoor dat het hout van je buitendeuren niet te dun of rot is. Anders kunnen ze
eenvoudig ingetrapt worden.
• Prefablokalen
Als jouw lokaal een prefabgebouw is, moet je erop letten dat de platen niet gemakkelijk uitgebroken kunnen worden.
• Sloten
Als de cilinder van je slot uitsteekt, kan dat gemakkelijk afgebroken worden. Dat is
een vaak gebruikte methode. Een driepuntsslot (met hechting in de deurstijl op drie
plaatsen) zorgt voor een extra drempel om de deur open te breken.
• Glas
Ramen worden vaak als een zwakke plaats gezien. Het glas wordt stuk geslagen
om een ingang te creëren.
• Kelderroosters en dakramen
Zorg ervoor dat roosters en ramen goed afgesloten zijn. Ze werken vaak uitnodigend voor de gelegenheidsdief.
BRAKEL - In de nacht van zaterdag 30 augustus op zondag 31 augustus werd er ingebroken
in het materiaalkot van KSA Elst. Alle binnendeuren die vergrendeld waren met hangsloten
werden opengebroken. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.
‘Op zondag 31 augustus werd ik wakker gebeld door iemand van het jeugdhuis,’ vertelt de
groepsleider van KSA Elst. ‘We delen een gebouw dat gebruikt wordt als materiaalkot met het
jeugdhuis. Hij vertelde dat de sloten van de materiaallokalen geforceerd waren en de deuren
opengebroken. De materiaalkoten zijn gelegen in de oude gemeenteschool in Elst, waar tot
over enkele jaren ook ons KSA-lokaal gevestigd was. Wij moesten jammer genoeg ons lokaal
verlaten omdat de gemeenteschool te bouwvallig werd. Wel mogen wij van de gemeente
Brakel de aan de voorgevel gelegen lokalen gebruiken, die nog in vrij deftige staat zijn. De
voordeur (de hoofdingang) kon niet meer slotvast gemaakt worden, maar hing enkel vast met
een klein haakje. Daarom waren wij verplicht de binnendeuren slotvast te maken met een
grendel en hangslot. De politie stelde vast dat er met een koevoet en ruw geweld werd gehandeld om de deuren open te krijgen. Op het eerste gezicht is er niets meegenomen, maar dat
zullen we pas merken als we dingen nodig zouden hebben, die er niet meer zijn ...
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De inbraak maakt ons toch wat ongerust. Zeker omdat een groot deel van ons materiaal daar
is gestockeerd en omdat binnenkort het nieuwe werkjaar weer van start gaat.’
Bron: Het Nieuwsblad 02/09/2014

Zorg ervoor dat je jezelf de schuld niet moet geven als er ingebroken wordt.
Gelegenheidscriminelen maken vaak gebruik van materiaal dat ze rond het
gebouw vinden. Laat het volgende ‘inbrekersmateriaal’ dus zeker niet rondslingeren.
• Ladder
Laat een ladder niet tegen de muur van jouw lokaal liggen. Het geeft dieven
de kans om in geen tijd op het dak te staan.
• Scherpe of zware voorwerpen
Scherpe en zware materialen kunnen gebruikt worden om ramen in te gooien of sloten open te prutsen.
• Gereedschapsmateriaal
Het spreekt voor zich dat hamers, tangen en schroevendraaiers het ideale
inbrekersmateriaal zijn. Zorg dat de gereedschapskist dus veilig binnen
staat.
• Stoelen, tafels en zetel
Meubilair kan als opstapje dienen om op hogere plaatsen te komen.
• Sjorhout
Als je de sjorbalken stapelt tegen een muur van je lokaal vormt dat het ideale opklimmateriaal.

OPWIJK - Dieven hebben afgelopen nacht ingebroken in het Jeugdheem in Opwijk.
Zowel de jongens van KSA Opwijk als de meisjes van Chiro Pol kregen ongewenst
bezoek. Ook in de sporthal van Opwijk is deze nacht geprobeerd om binnen te breken.
Bij de jeugdverenigingen werd op het eerste gezicht niets gestolen maar de schade in
het gebouw is groot. Verschillende binnendeuren werden immers met brute kracht
opengebroken. Vermoedelijk gebeurde dat met een koevoet.
Ook in de lokalen van jeugdbeweging Heiveld Opwijk is deze week al twee keer ingebroken. Het zou er al de vierde inbraak in drie weken tijd zijn. De laatste inbraak
gebeurde nog maar enkele uren nadat de politie de vorige inbraak was komen vaststellen.
De politie laat ook weten dat dieven afgelopen nacht geprobeerd hebben om in te breken in de sporthal van Opwijk. Het bleef er gelukkig bij een poging. Heel waarschijnlijk
gaat het om dezelfde dieven.
Bron: Persinfo Opwijk 18/02/2015

15

16

DEEL 2
INBRAAKPREVENTIE

Hierboven werden al enkele mogelijke zwakke punten opgesomd. Om die zwaktes weg te werken, kun
je verschillende maatregelen nemen. Sommige zijn
klein en hebben weinig impact op de werking, andere zijn dan weer groter en vragen heel wat werk
en/of financiële middelen.
Een inbraak duurt doorgaans maar vijf minuten.
Inbraakpreventie komt er dus op neer om ervoor te
zorgen dat de inbreker in die vijf minuten zo weinig
mogelijk schade heeft kunnen aanrichten, niet ver in
je gebouw is geraakt en dus zo weinig mogelijk heeft
kunnen stelen.
Een inbreker heeft vier vijanden:
• De tijd
• Het lawaai
• Sociale controle
• Licht
Mogelijke maatregelen zullen altijd proberen in te
spelen op een of meerdere van die vijanden. Die
maatregelen worden ingedeeld in drie grote groepen:
• Organisatorische maatregelen
• Fysieke/bouwkundige maatregelen
• Elektronische maatregelen
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2.1 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Enerzijds hebben we de maatregelen die te maken hebben met de manier
waarop je je als organisatie gedraagt om mogelijke diefstal en vandalisme
te voorkomen. Dat gaat dan vooral over de afspraken die je maakt.
Durf de hand in eigen boezem te steken: eigen nonchalant gedrag kan de
oorzaak zijn van inbraken. De gelegenheid maakt dikwijls de dief en dat
willen we voorkomen.
In Deel 1 lijsten we al enkele voorbeelden op van nonchalant gedrag, zoals:
• ramen die tegenaan staan
• deuren die niet voldoende afgesloten worden
• een ladder die rondslingert
• werkmateriaal dat achtergelaten wordt
• tijdens een activiteit op locatie het lokaal niet op slot doen, want ‘je bent
maar even weg’
Aandacht hiervoor kan veel kwaad voorkomen. Die aandacht begint bij
jezelf: iedereen kent het eigen lokaal en de ploeg, en de zwaktes van beide.
Bespreek die zwakke punten binnen je vereniging. Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken zijn, waardoor de zwakke punten weggewerkt worden.
Maak alvast enkele afspraken en planning over de volgende zaken.

2.1.1 Waardevol materiaal
Laat geen kostbaar materiaal of geld achter in het lokaal. Daar staat
meestal geen naam op. Het zou jammer zijn als het geld van de jaarlijkse
wafelenbak in het lokaal bleef liggen om plots te ‘verdwijnen’. Zet ook geen
foto’s van het waardevol materiaal in je lokaal op sociale media.
Na inzamel- of kasacties kun je het geld het beste met twee personen
tellen en noteren/aftekenen hoeveel geld er wordt meegenomen naar een
veilige plaats. Dat kan ook discussie achteraf vermijden.

2.1.2 Toegangscontrole
Wie mag er binnen en wanneer? Wordt het lokaal nog gebruikt door anderen en wanneer? Wordt er al eens iets gedronken in de lokalen? Wie mag
er dan binnen en wie sluit er af?
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2.1.3 Sleutelbeheer
Wie heeft een sleutel van welk lokaal? Heeft oud-leiding nog sleutels en waarom? Moet iedereen een sleutel hebben van het kot met die kostbare muziekinstallatie?
Tip: je kunt er ook voor kiezen gepatenteerde sleutels te gebruiken. De
cilinders zijn alvast beter geschikt tegen diverse vormen van inbraken. Het
grote voordeel is dat je zo een goed zicht krijgt op het aantal sleutels dat in
omloop is. Met die kennis in je achterhoofd kun je er dan bijvoorbeeld ook
bewuster voor kiezen om een cilinder te vervangen als een sleutel onder
verdachte omstandigheden verdwijnt.

2.1.4 Controle van lokalen bij het einde van de werking
Zijn al de deuren op slot? Zijn alle ramen dicht? Werden de rolluiken neergelaten?
Zorg er altijd voor dat het onmogelijk is om binnen te kijken in je lokaal. Het
kan gek klinken, maar soms kan een simpel gordijn al een drempel zijn om in
te breken. Anderzijds biedt een gordijn wel meer de mogelijkheid om ongestoord bezig te zijn eens de inbreker binnen is. Vermijd in ieder geval altijd dat
er kostbare dingen in het zicht liggen, zoals geld, een stereo-installatie, een
beamer of een laptop.
Slingert er nog materiaal rond op het terrein? Het is heel frustrerend om na
een inbraak vast te stellen dat de inbreker je eigen materiaal heeft gebruikt.
Zorg er dus voor dat je dingen zoals een ladder, stoelen of een tuintafel niet
laat rondslingeren rond je lokaal. Zij vormen een perfect hulpmiddel om op het
dak of dichter bij een raam te komen. Sjorhout dat opgestapeld is tegen het
lokaal is ook perfect om op te klimmen.

2.1.5 Drankvoorraad
Ook hier staat geen naam op en het heeft een bepaalde waarde, zelfs al is het
leeggoed. Zorg dat de drank altijd op een goed afsluitbare plek opgeborgen
wordt.

2.1.6 De zichtbaarheid
Een grote haag rond het lokaal kan wel leuk zijn, maar het zorgt er ook voor
dat een potentiële dief ongestoord zijn of haar gangetje kan gaan. Op tijd
snoeien is dus de boodschap.
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2.1.7 De buren
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Haal de banden dan ook aan. Vraag
hen of ze een oogje in het zeil willen houden. Speel de naaste buren jaarlijks de telefoonnummers van de verantwoordelijken door. Vraag hen ook bij de politie melding
te maken van verdachte voertuigen die mogelijk op voorverkenning zijn. Zorg dat ook
de politie de contactgegevens van de verantwoordelijken heeft, om bij een eventuele
melding contact op te nemen en te polsen of bepaalde bewegingen rond het lokaal
normaal zijn.
Mocht je toch nog met een inbraak geconfronteerd worden, dan kan een grondige
organisatie op voorhand je achteraf helpen. We geven je enkele tips.

2.1.8 Label kostbare spullen
Als je je kostbare spullen merkt met de naam van je groep wordt het materiaal direct herkenbaar en minder interessant. (Welke dief heeft graag een radio met ‘Chiro
Huppeldepup’ in gegraveerd op zijn of haar kamer staan?) Graveren is niet altijd mogelijk maar er bestaan verschillende manieren om je materiaal te merken. Zo kun je
bijvoorbeeld met een verfspuitbus en een sjabloon of met stickers werken.

2.1.9 Inventaris van de (kostbare) inboedel van je lokaal
Maak een inventaris op van het kostbare materiaal in je lokaal met een beschrijving,
het merk, eventueel type en serienummer. Neem ook een foto van de kostbare zaken.
Zo’n lijst maakt de aangifte bij de politie eenvoudiger en het kan je ook helpen om
later eventueel spullen te herkennen.
Een dergelijk inboedellijstje is zeer belangrijk. De politie vindt vaak vele spullen terug, maar kan maar moeilijk achterhalen wie de oorspronkelijke eigenaar was.

Nog wat tips!
• Probeer eens zelf ‘inbrekertje’ te spelen in je eigen lokaal en zoek zo de zwakke
punten.
• Zorg dat je beveiligt naarmate er iets te halen is.
• Doe altijd een grondige kosten-batenanalyse.
• Zorg dat je lokaal kindvriendelijk blijft.
• Zorg dat je het volledig doet. De beveiliging is zo sterk als haar zwakste schakel.
• Zorg dat je zelf consequent en niet te nonchalant bent.
• Doe altijd aangifte bij de politie, hoe klein de buit ook is.
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• Kaart de inbraak aan bij je netwerk (jeugdraad, nationale koepels, gewest/district). Zij kunnen misschien mee nadenken over het probleem.
• Vraag aan de gemeente om extra politiepatrouilles als het probleem aanhoudt.

2.2 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN
Met organisatie alleen kom je er spijtig genoeg meestal niet. Vaak moet je dus
ook stappen zetten om je lokaal bouwkundig beter te beveiligen.
Hieronder vind je een lijstje van maatregelen die eerder van bouwkundige
aard zijn, zoals een steviger deur. Daarnaast kun je je jeugdlokaal elektronisch
beveiligen.

2.2.1 Algemene principes
Besef dat je best ineens het volledige lokaal aanpakt als je begint met het
bouwkundig beveiligen van je lokaal, en dat de beveiliging evenredig moet
gebeuren. Het heeft weinig zin om aan de voorkant een superstevig slot te
plaatsen en aan de achterkant van je lokaal de oude sloten te behouden. De
inbrekers bekijken meestal eerst het volledige lokaal en kiezen er dan de
zwakste plek uit.
Sta je op het punt om een jeugdlokaal te bouwen, dan is het aan te raden om
het aantal buitendeuren te beperken. Hou daarbij natuurlijk ook wel rekening
met de brandveiligheid. Als de ene algemene ingangsdeur dan nog eens goed
verlicht en zichtbaar is van de straatkant is dit een goede optie.

Brandveiligheid
Als je ervoor kiest om je lokaal bouwkundig
te beveiligen, hou dan zeker rekening met de
eisen en normen van de brandweer.
Maatregelen om inbrekers de toegang tot het
lokaal te ontzeggen, kunnen immers ook hun
effect hebben op de brandveiligheid. Bij brand
moeten je leden het lokaal immers snel kunnen verlaten. Bespreek je verbouwplannen
dus veiligheidshalve eens met de brandweer.

Het is ook aan te raden om enkel de buitenschil van het lokaal te beveiligen.
Eens de inbrekers binnen zitten, wordt de kans om gevat te worden kleiner en
hebben ze in principe vrij spel. Binnendeuren afsluiten heeft meestal enkel het
effect dat er meer schade is, en dat dus ook de kosten hoger zijn. Een zwaar
hangslot op de kast met knutselmateriaal zal er bijvoorbeeld enkel voor zorgen dat die kast als eerste wordt opengebroken.
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Een uitzondering op de regel kan wel als je ervoor kiest om je lokaal bouwkundig te compartimenteren. Dat wil zeggen dat je één kamer kiest die je volledig
beveiligt en die wordt gebruikt om al je kostbaar materiaal in op te bergen.
Dat is in principe goedkoper dan een volledige beveiliging, maar het voorkomt
natuurlijk niet dat de inbrekers in het onbeveiligde gedeelte binnendringen,
met alle kosten van dien.
Zorg ervoor dat inbrekers niet vanuit een ander, minder beveiligd deel toegang
kunnen krijgen tot dat compartiment. Eenmaal binnen zijn ze immers onzichtbaar voor de omgeving en kunnen ze ongestoord hun gang gaan. Een duidelijk
pleidooi dus om te kiezen voor een buitenschilbeveiliging.
Zorg er ook voor dat de kwaliteit evenredig is. Het heeft geen zin om een
superslot van 150 euro te kopen in een gespecialiseerde winkel en dat in een
deur te plaatsen die je voor 15 euro bij de doe-het-zelver hebt gekocht.
Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de rest van het gebouw. Een zware ijzeren
deur in een gyprocwand brengt niet veel zoden aan de dijk. Na diefstal zal de
deur zeker nog onaangeroerd zijn, maar een gat in de gyprocwand is ook vrijwel zeker.
Vergeet zeker de aanhechtingspunten en de verankering van je deur of raam
niet. Een superslot in een superdeur met slechte scharnieren heeft meestal
wel een afschrikeffect, maar in principe blijft het even simpel om binnen te
geraken.
Wanneer er zaken langs de buitenzijde van het gebouw bevestigd worden,
maak je best gebruik van eentoerschroeven.

2.2.2 Praktische tips
Nu de basisregels en algemene principes duidelijk zijn, geven we enkele praktische tips mee.
DEUREN EN RAMEN
• Kies selectief de deuren/ramen die je gaat verbeteren. Beveilig eerst de
plekken waar zich de meest waardevolle voorwerpen bevinden.
• Vergrendel de deuren/ramen langs boven en onder met een stevige schuifgrendel (tegen speling).
• Zorg voor een degelijke omkadering en verankering.
• De deurplaat bestaat best uit massief houten panelen of metalen platen.
• Voorzie drie à vier scharnieren. Zo voorkom je speling op de deur.
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• Plaats dievenklauwen op naar buiten draaiende ramen en deuren.
(Dievenklauwen worden gemonteerd aan de scharnierzijde op het deurblad,
tussen het deurblad en het deurkader. Ze zorgen ervoor dat de deur niet uit
zijn scharnieren kan worden gelicht.)

• Voorzie een voldoende stevig hang- en sluitwerk (zie verder).
• Bij schuiframen of schuifdeuren voorzie je best een ijzeren of houten lat in
het geleidstuk zodat de ramen of deuren niet kunnen openschuiven.
• Voorzie eventueel een deurklink met sleutel, tegen ‘gaatjesboorders’ of
mensen die het raam breken en dan met het handvat het raam openen.
GLAS
Veiligheidsglas is een goede investering. De glasnorm (NBN S 23-002) regelt
de vereisten voor veiligheidsbeglazing ter bescherming van personen. Bij
nieuwbouw moeten onder meer een schuifraam, glazen of beglaasde deuren,
een raam tot op de grond enz. voorzien worden van veiligheidsglas. In het kader van veiligheid voor leden en leiding is dat aangewezen, maar ook ter inbraakpreventie kan het een waardevolle maatregel zijn. Veiligheidsglas is wel
altijd duurder dan klassiek dubbel glas. Denk dus goed na voor je beslissingen
neemt.
Ook verzekeringsmaatschappijen vinden het belangrijk dat je veiligheidsglas
gebruikt. Een ‘goede huisvader’ bouwt en onderhoudt lokalen volgens de
huidige norm. Niet voldoen aan de glasnorm kan ervoor zorgen dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoedt. Spreek hierover met je verzekeringsmakelaar.
ROLLUIKEN, LUIKEN OF PLATEN
• Er moet meer moeite gedaan worden om binnen te geraken.
• De pakkans is groter, want het duurt langer om binnen te geraken.
• Rolluiken of platen aan de buitenkant:
- Je moet ze vergrendelen, anders hebben ze amper nut.
- Dat gebeurt best langs de binnenkant. Anders kunnen de inbrekers eraan.
• Rolluiken of platen aan de binnenkant:
- Ook die moet je vergrendelen.
- Dit is een eenvoudiger bevestiging.
- Na glasbreuk zijn de inbrekers nog niet binnen.
- Het grote nadeel is dat het glas stuk kan.
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HANG- EN SLUITWERK
• Een meerpuntsvergrendeling is beter dan één slot.
- Je vangt hiermee de speling langs de sluitkant op.
- Bij meerdere sloten plaats je er een op ooghoogte en een op kniehoogte.
⋅ Je plaatst ze zo hoog en zo laag mogelijk.
⋅ Het moet echter praktisch en gebruiksvriendelijk blijven.
- Gelijksluitende sloten zijn nog gebruiksvriendelijker.
⋅ Je hebt maar één sleutel nodig.
⋅ Het afsluiten kost minder moeite.
• Voorzie een veiligheidsrozet rond de cilinder.
- De cilinder kan niet uitgebroken worden.
- De cilinder moet er wel volledig in zitten, anders heeft zo’n rozet geen
enkel nut.
- Normaal zijn er bij een veiligheidsrozet geen schroeven zichtbaar. Mocht
dat wel het geval zijn, dan zijn ze niet echt meer veilig.
• Je kunt een halve cilinder aanbrengen waar het niet nodig is om van buitenaf
toegang te hebben tot het lokaal.
- De cilinder kan zo niet uitgebroken worden.
- Draait de deur naar binnen, dan kun je dit aanvullen met een zware grendel of een deurbalk (bijvoorbeeld een houten balk in twee leggers aan
weerskanten van de deur).
- Als de deur naar buiten draait, kan zo’n deurbalk zeker ook zijn effect
hebben, maar dan voorzie je best een legger of ring op de deur waar de
balk of staaf door kan.
• De sluitplaat (pad) moet voldoende dik zijn.
- De inbreker kan er dan niet achter met een schroevendraaier.
• Een losliggend kelderrooster zet je best vast met een ketting aan de binnenkant.
- Zorg er dan wel voor dat de kettingen niet doorgeknipt kunnen worden.
ELEKTRICITEIT/VERLICHTING
• Als je buiten een stopcontact voorziet, zorg er dan voor dat het met een
schakelaar aan de binnenkant af te sluiten is. Elektriciteit kan gebruikt worden om boormachines en dergelijke aan te drijven, en laat dát nu net een
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van de geliefde gereedschappen van een inbreker zijn.

• Een licht uitgerust met een bewegingssensor kan ‘s nachts je lokaal verlichten als er beweging wordt gedetecteerd. Niet alleen handig om zelf het
lokaal af te sluiten met wat licht, maar ook de eventuele dief wordt in de
spotlights gezet. Plaats het licht wel buiten handbereik, dus hoog genoeg.
Dit kan een zeer goede ingreep zijn, maar enkel als er voldoende sociale
controle is. Ligt je lokaal te afgelegen, dan is dit een maat voor niks. Vooral
in de wintermaanden, wanneer het snel donker is, kan een goede verlichting
aan de buitenkant van het lokaal wonderen doen.
• Met behulp van een timer kun je op bepaalde tijden het licht laten branden
in het lokaal.
GRAFFITI
• Sta bij bouw en/of herstellingen stil bij de juiste materiaalkeuze: gebruik
degelijke, moeilijk kapot te krijgen materialen en/of verfafstotende, gemakkelijk afwasbare materialen.
• Schilder de muren in een donkere kleur.
• Breng een coating aan op de muren. Die beschermlaag laat toe dat de muur
gemakkelijker te reinigen is.
• Voorzie de muren van een beplanting of een grill.
• Voorzie uitnodigende muren zelf al van een mooie graffiti. De erecode wil dat
je een goedgemaakte graffiti niet overspuit.
• Voorzie goede belichting van het gebouw, en eventueel in samenspraak met
de gemeente een goede belichting van de straat. Verlichting met een bewegingsdetector doet het altijd goed. Bescherm de lamp met een grill. Gebruik
licht met een lage intensiteit zodat kleuren moeilijk te onderscheiden zijn.
• Herstel wat stuk is zo snel mogelijk om erosievandalisme te voorkomen. Iets
wat al beschadigd is, nodigt namelijk meer uit tot verdere beschadiging.
• Verwijder graffiti zo snel mogelijk zodat de auteur niet van zijn of haar werk
kan ‘genieten’.
• Doe aangifte zodat de politie op basis van inventarisatie een dader of dadergroep op het spoor kan komen en eventueel de klachten kan bundelen.
• Zorg voor een legale graffitimuur in je gemeente. Op graffitivzw.be vind je
alle info over hoe je daaraan begint.
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2.3 ELEKTRONISCHE BEVEILIGING
Wat doe je als de inbraken blijven duren? Heb je echt alles al geprobeerd en
lijkt niets te helpen? Dan kun je je lokaal ook nog elektronisch beveiligen.
Het probleem hiermee is dat dit geen beveiliging op zich is, maar als doel heeft
iemand te waarschuwen die dan kan ingrijpen. Aangezien de meeste jeugdlokalen geen inwonende conciërge hebben en doorschakelen naar professionele
beveiligingsfirma’s handenvol geld kost, zijn ze volgens ons niet of amper
toepasbaar op jeugdlokalen. Toch zijn er al jeugdwerkorganisaties die alarminstallaties geïnstalleerd hebben.
Bewakingscamera’s plaatsen is geregeld in een wettelijk kader. Op besafe.be
vind je welke regels je moet respecteren.
Mocht je elektronische beveiliging overwegen, dan heeft dit toch wel wat consequenties, denk hier dus goed over na! Hieronder zetten we de belangrijkste
zaken op een rij.
• Een alarm dat afgaat is niet voldoende, er moet ook altijd iemand komen
kijken. Er bestaan bijvoorbeeld systemen die het alarm doorverbinden naar
je gsm. Maar welke jeugdleider zal er nog komen kijken als het alarm
‘s nachts afgaat en het ondertussen al vijf keer loos alarm geweest is?
• Ga je dan alleen kijken, of trommel je eerst de hele leidingsploeg op? Ga je
zelf kijken of waarschuw je meteen de politie?
• Breng je de politie op de hoogte, en het blijkt een valse oproep, dan ‘kan’ je
een boete aangerekend worden (minstens 250 euro). Vaak wordt die boete
nauwelijks tot zelfs niet opgelegd – toch niet als je te goeder trouw handelde
– dus zou dit geen drempel mogen zijn om de politie te waarschuwen.
• Een alarm dat nodeloos afgaat, kan ook de relatie met de buren verzuren en
de politie zal sneller optreden gezien de overlast die je veroorzaakt.
Heb je alles al geprobeerd en zie je in elektronische beveiliging van je lokaal de
enige uitweg, bespreek dat dan grondig met de voltallige leidingsploeg. Beeld
je verschillende situaties in. Bespreek alle voor- en nadelen dus voor je eraan
begint.
Een nepmodel of dummymodel van een alarminstallatie kan eventueel wel enkele mensen met slechte bedoelingen afschrikken. Een dummymodel kan een
goed alternatief zijn en hetzelfde afschrikeffect hebben, zonder al de mogelijke
problemen die we hierboven beschreven.
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DEEL 3

DE POLITIE
EN INBRAKEN

Ook de politie kan je helpen bij omgaan met inbraken. Niet alleen achteraf, wanneer het kwaad geschied is, maar ook vooraf kun je bij hen terecht.
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3.1 VOORAF
Zelfs al is er nog niet ingebroken, dan kun je je bij je politiekorps wel al eens
informeren over wat zij voor jullie kunnen doen. De wijkinspecteur zal vermoedelijk met plezier eens langskomen om tips te geven en ondertussen kun je
contactgegevens uitwisselen. Je kunt ook al wat acties ondernemen om het
jezelf (en de politie) na de feiten makkelijker te maken (bijvoorbeeld een inboedellijstje bijhouden).
• Normaal gezien heeft elke politiezone een verantwoordelijke
Inbraakpreventie. Die vind je op jeugdlokalen.be. Die persoon kan je alvast
gratis advies geven over hoe je de lokalen beter beschermt tegen inbrekers.
Dat kan gaan van eenvoudige, niet al te dure zaken tot al wat gesofistikeerde
middelen. Neem gewoon eens contact op met de politiezone waarin jouw
lokaal ligt en maak een afspraak met die persoon. Verwacht geen wondermiddelen of mirakels maar alle beetjes helpen.
• Voor de groepen die van plan zijn om te bouwen of te verbouwen: hetzelfde
advies als hierboven! Zo kun je die anti-inbraakmiddelen al direct incalculeren. Dat is uiteraard goedkoper dan achteraf aanpassingen doen. Check ook
zeker de brochure ‘Jeugdlokalen & het bouwproces’ voor meer info over het
bouwproces. Die brochure vind je op jeugdlokalen.be.
• Bij de aankoop van duurdere spullen noteer je best het serienummer.
Bewaar die gegevens bij een gekende verantwoordelijke. Een handig instrument hiervoor is de Lokalenmap (zie lokalenmap.be). Heel dikwijls wordt
er van de gestolen voorwerpen maar een vage beschrijving gegeven. Als de
politie een serienummer heeft, dan wordt dat over heel België geseind. Als
de politie goederen aantreft waarvan de herkomst twijfelachtig is, controleert ze het serienummer. Als het voorwerp dan gestolen blijkt te zijn, heb je
al verdachten en kan de politie de eigenaar achterhalen. Via die verdachten
komt ze al gauw andere goederen op het spoor en wie weet zitten jullie spullen daar ook tussen.

Tip:
Wil je meer algemene info over inbraakpreventie, vraag dan de verantwoordelijke Inbraakpreventie van de politiezone om langs te komen op de
jeugdraad om daar een vorming over te geven. De info is immers voor alle
verenigingen in je gemeente interessant.

30

3.2 OP HETERDAAD
Iemand op heterdaad betrappen wil zeggen dat je de feiten zelf gezien hebt of
dat de feiten net gebeurd zijn en de verdachte door woorden of handelingen
als schuldige wordt aangeduid door omstanders (roepen, achtervolgen, vasthouden, enz.). Bovendien moet het gaan over een misdaad of wanbedrijf, zoals
inbraak. De regeling geldt dus niet voor verkeersovertredingen, bijvoorbeeld.

3.2.1 Wat mag, wat mag niet?
Volgens de wet heeft iedere burger het recht een persoon vast te houden die
je op heterdaad betrapt bij het plegen van een misdaad of wanbedrijf. Je moet
wel direct de politie bellen om de verdachte aan hen over te leveren. Je mag
hem of haar niet aanvallen of onnodig geweld gebruiken. Je mag je alleen
verweren als de inbreker jou of andere personen aanvalt. In dat geval spreken
we van wettige verdediging volgens artikel 416 van het Strafwetboek. Om van
wettige verdediging te kunnen spreken, zijn er vier voorwaarden.
• De aanslag met geweld moet rechtstreeks tegen personen gebeuren of er
moet minstens een reëel nakend gevaar voor aanranding van de fysieke
integriteit bestaan (dus niet beschadiging van goederen of eigendommen).
• De aanslag gericht tegen personen moet onwettig zijn.
• De verdediging moet onmiddellijk gebeuren.
• De verdediging moet evenredig zijn aan het gepleegde geweld en de aangewende middelen moeten noodzakelijk zijn.

Weet dat fysiek contact tussen een inbreker en een slachtoffer een
reactie en mogelijk zelfs agressie van de inbreker kan uitlokken. Denk
dus altijd eerst aan je eigen veiligheid!

Wat mag wel? De verdachte beetpakken en in bedwang houden door hem of
haar tegen de grond te houden. Je mag hierbij geen onnodig geweld en geen
wapens gebruiken. Contacteer onmiddellijk de politie.
Wat mag niet? De verdachte opsluiten zonder dat je daadwerkelijk de politie
belt. Dan maak je je schuldig aan wederrechtelijke vrijheidsberoving en kun je
zelf veroordeeld worden.

31

3.2.2 Wat doen als je iemand op heterdaad betrapt op diefstal?
Enkele tips:
• Probeer met z’n tweeën te handelen, dat is veiliger. Als je alleen bent, is het
eerste wat je moet doen de politie contacteren.
• Spreek de verdachte aan, blijf beleefd.
• Bel direct de politie.
• Als de verdachte de gestolen goederen niet afgeeft, laat dat dan over aan de
politie.
• Voorkom geweld. Wanneer de verdachte echt agressief wordt, is het voor je
veiligheid beter hem of haar te laten gaan.
• Blijf kalm wanneer je de diefstal signaleert. Geef een goede, duidelijke persoonsbeschrijving aan de politie. Let ook op de vluchtweg die de verdachte
neemt. Als er een voertuig bij betrokken is, onthou dan de nummerplaat en
noteer ze indien mogelijk. Ook een deel van de nummerplaat is al zinvol om
door te geven bij je telefoon aan de politie.
Bron: FAQ website lokale politie

3.3 ACHTERAF
Je waarschuwt best meteen de politie als er ingebroken is in je lokaal. Zij komen dan de zaak onderzoeken. Ook al heb je blijvend problemen met inbraken,
dan nog is het goed om hen dit telkens te laten weten.
• Als je een inbraak vaststelt in je lokaal of als er vandalisme gepleegd is,
blijf dan overal af en blijf buiten het lokaal tot de politie er is. Verwacht geen
CSI-toestanden of mensen van het gerechtelijk labo. Neem nadat de politie
vaststellingen deed ook zelf voldoende foto’s van alles. Die kunnen achteraf
gebruikt worden als bewijslast. Noteer zo volledig mogelijk alle schade en
laat die ook noteren in het pv. Op basis daarvan bepaalt een onderzoeksrechter achteraf immers de grootte van schadevergoeding als er een dader
gevat is.
• Om de sporen te vrijwaren, is ook het oprijden van het terrein met een wagen te vermijden. Als je toch eerst naar het lokaal of in het lokaal moet,
neem dan een andere route dan de daders zouden hebben genomen. Zaken
die de daders aanraakten, laat je zelf met rust tot de politie toestemming
geeft om de zaken te herstellen, op te ruimen, enz. Het zou spijtig zijn dat
een nuttig spoor vernietigd wordt door jullie ijver om direct alles op te ruimen en de schade zelf te willen bekijken.
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Zesde keer vandalenstreken bij KSA Ter Hert
MECHELEN - Vandalen hebben afgelopen weekend opnieuw lelijk huisgehouden in de
lokalen van KSA Ter Hert. De jeugdbeweging zit met de handen in het haar en wil dat
het vandalisme stopt.
“We zouden graag hebben dat dit eindelijk stopt,” zegt de groepsleidster van KSA Ter
Hert. “Sinds oktober is dit nu al de zesde keer. Wat moeten wij nog doen? We timmeren deuren vast, maar toch worden ze telkens weer afgebroken.”
Afgelopen zaterdag hield de leiding nog een vergadering in de lokalen en is alles opgeruimd en netjes achtergelaten. ‘s Anderendaags kreeg de leiding telefoon van een
voorbijganger. “De lichten brandden nog, er stonden stoelen op het dak en er was een
deur opengetrapt. We zijn toen gaan kijken en toen bleek dat er inderdaad opnieuw
was ingebroken.”
Het aanrichten van ravage lijkt ook de enige beweegreden te zijn waarvoor de daders
telkens terugkeren. “Buiten wat drank wordt er nooit iets gestolen,” gaat de groepsleidster verder. “Maar de kosten beginnen inmiddels hoog op te lopen. Eerder zijn al
brandblusapparaten leegspoten, zijn de toiletten besmeurd met uitwerpselen en zijn
de zetels van de jeugdvereniging uit de lokalen gehaald en in de nabijgelegen bossen
achtergelaten. We zijn maar een kleine jeugdbeweging en onze centen raken op.”
Nieuwe lokalen
De jeugdbeweging hoopt dat het vandalisme snel stopt. “Binnenkort komen er nieuwe lokalen. Lokalen waar we al twintig jaar voor aan het sparen zijn. Ik zou niet willen
dat ze ons nieuw materiaal stuk maken,” besluit de groepsleidster. De lokale politie is
inmiddels op de hoogte gebracht en neemt de vandalenstreken bijzonder ernstig. De
politie ging afgelopen weekend ter plaatse en voerde een uitgebreid sporenonderzoek
uit. In de hoop vinger- en voetafdrukken te vinden, hebben speurders alles uitgekamd. (TVDZM)
Bron: HLN 7/12/2015
• Klacht blijven indienen lijkt misschien nutteloos maar het kan er wel voor
zorgen dat de politie een ‘patroon’ ontdekt, bijvoorbeeld aan de hand van
de manier van werken. Bovendien zorgt een proces-verbaal ervoor dat je
achteraf gemakkelijker de schade kunt verhalen op een gevonden dader.
Zonder pv is dat een heel stuk moeilijker, aangezien je je dan achteraf moet
registreren als benadeelde en de link moeilijk te bewijzen zal zijn.
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Turnhoutse jeugdbewegingen opnieuw slachtoffer van inbraak
TURNHOUT - De leiding van de scoutsgroep
Sint-Michiel uit Turnhout is het beu. Afgelopen
weekend werd er voor de vierde keer op twee
maanden tijd ingebroken in hun lokalen.
“En we zijn lang niet de enige slachtoffers,”
klinkt het. Precies omdat er zoveel wordt ingebroken, was scoutsleider Tom De Beuker van
Sint-Michiel vrijdag rond 19.30 uur nog langs
het lokaal aan de Koningin Astridlaan gereden.
“Alles was normaal, maar zaterdagochtend kregen we telefoon van de buurman dat
er twee deuren open stonden. Er was opnieuw ingebroken en de daders gooiden een
raam, waar nog maar net nieuw glas in was gezet, opnieuw stuk. De op maat gezaagde plaat om het gat dicht te spijkeren staat hier nog ergens,” zucht Tom.
De voorbije week werd er in Turnhout haast dag aan dag ingebroken in jeugdlokalen.
“Wij hebben inbraken vastgesteld in onze lokalen op 18 december en op 22 december”, zegt Lieven Rigo van scouts Sint-Franciscus met thuishaven in Schorvoort. “De
eerste keer werd er een beetje geld gestolen, de tweede keer hebben ze niets meer
gevonden, maar alles wel goed doorzocht.”
Ook Chiro Vonk kreeg deze week ongewenst bezoek, in de lokalen aan de
Goedendagstraat. “Op kerstdag merkten we dat er twee deuren waren stukgetrapt,”
zegt leider Senne De Ceulaer.
De voorbije week kreeg ook de Akabe-scoutsgroep aan de Tichelarijstraat inbrekers
over de vloer. Daar verdween een muziekinstallatie.
Van de daders(s) ontbreekt momenteel elk spoor. De lokale politie gaat de diverse
vaststellingen met elkaar vergelijken.
Bron: GVA site - Marc Peeters

• Als je voortdurend klacht hebt ingediend en je wilt verhoogde controles aan
de lokalen, dan schrijf je best een brief aan de korpschef of zonechef van
de politiezone waarin jouw gemeente ligt. Je vraagt hem of haar vriendelijk
of het mogelijk is om wat intensiever toezicht te houden. Je kunt natuurlijk
ook altijd contact opnemen met de wijkinspecteur en die kan die vraag dan
rechtstreeks doorgeven aan de mensen van de interventiedienst.
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Opnieuw inbraak bij Chiro Amigo’s in Pamel
ROOSDAAL - Voor een tweede keer op een halve week tijd kreeg de Chiro van Pamel
dieven over de vloer.
Nadat dieven in de nacht van dinsdag op woensdag al hadden ingebroken bij Chiro
Amigo’s in Pamel was het vannacht opnieuw raak op de Chiroterreinen langs de
Varing. Net als bij de eerste inbraak werd ook deze keer een raam ingeslagen. Het
gaat deze keer enkel om een inbraak bij de jongensafdeling. Het is niet duidelijk of er
iets werd gestolen.
“Heeft iemand vannacht iets gemerkt? We willen vragen aan de mensen uit de buurt
om de komende tijd extra waakzaam te zijn zodat we dit in de toekomst kunnen verhinderen”, klinkt het bij de Chiro.
Bron: Persinfo.org - Joost Van Liefferinge
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DEEL 4

NA DE KL ACHT

Als er sprake is van een concreet strafbaar feit,
zoals inbraak, zal de politie een (vereenvoudigd)
proces-verbaal opstellen. Maar wanneer uit grondig politieonderzoek blijkt dat er geen bruikbare
opsporingsaanwijzingen zijn, of de verdachte niet
achterhaald kan worden, blijft het dossier bij de politie. Een dossier zonder verdachte kan immers niet
vervolgd worden. Ook bij een aantal relatief minder
ernstige misdrijven stelt het parket geen vervolging
in. Sommige feiten kunnen wel bestraft worden met
een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).
Dossiers met opsporingsindicaties en/of met gekende verdachte(n) worden wel altijd aan het parket
overgemaakt, dat zal beslissen over de verdere vervolging.
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4.1 AFHANDELING VAN MISDRIJVEN
Misdrijven die minder ernstig zijn of waarvan de dader niet achterhaald kan
worden
Bijvoorbeeld:
• Diefstal van een fiets met onbekende dader
• Slagen en verwondingen zonder werkonbekwaamheid
• Beschadiging van een voertuig door een onbekende
Afhandeling:
De politie doet een onderzoek en stelt een vereenvoudigd proces-verbaal op.
Je krijgt een attest van de aangifte. Bezorg dat attest zelf aan je verzekering of
advocaat. Wanneer je verhoord wordt, krijg je een kopie van je verklaring. Die
kun je ook doorgeven.
Het vereenvoudigd proces-verbaal blijft bij de politie en wordt niet overgemaakt aan het parket. Dat betekent dat het parket geen gevolg aan je klacht
zal geven, behalve wanneer er nieuwe elementen zijn (bv. de identificatie van
de dader van het misdrijf).
Misdrijven waarvan na onderzoek blijkt dat het parket een meerwaarde kan
bieden, of zeer ernstige misdrijven, of daden gepleegd door minderjarigen
Bijvoorbeeld:
• Diefstal in woningen, bedrijven en scholen met een bekende dader
• Verkeersongeval met gewonden
• Moord of doodslag
• Zware branden met groot nadeel
• Problematische opvoedingssituatie
• Onrustwekkende verdwijningen
Afhandeling:
De lokale politie stelt een proces-verbaal op en onderzoekt de klacht grondig.
Je kunt je tijdens het verhoor laten registreren als benadeelde persoon. Je
krijgt een kopie van je verklaring.
De politie zal het proces-verbaal naar het parket sturen. Via een schriftelijk
verzoek aan het parket kun je informatie krijgen over het verloop van het onderzoek en de eindbeslissing. Je kunt dat ten vroegste een maand na de feiten
aanvragen.
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4.2 HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE VAN DE
PROCEDURE?
Als je geïnformeerd wilt worden over het gevolg dat aan je klacht gegeven
wordt of als je bepaalde rechten wilt verkrijgen, zijn er verschillende mogelijkheden.
Na het opstellen van een proces-verbaal krijg je van de politiedienst een attest
van klachtneerlegging. Het dossiernummer, dat vermeld staat op de kopie van
je verklaring en op het attest van klachtneerlegging, heb je nodig bij contact
met het parket of je verzekeringsmakelaar. Bewaar het dus goed!
Daarnaast zijn er Justitiehuizen in elk arrondissement. Zij zijn gespecialiseerd
in slachtoffers van strafbare feiten bijstaan en informeren. Daarnaast informeren ze de personen die vragen hebben over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren. Meer info vind je op justitiehuizen.be.

4.2.1 Je onderneemt geen verdere stappen dan de klachtneerlegging bij de politie
Als het parket beslist om een verdachte te vervolgen voor de rechtbank zul je
geïnformeerd worden over de datum van de zitting.

4.2.2 Je legt een ‘verklaring benadeelde persoon’ af
Als je informatie wilt over het gevolg dat aan je klacht wordt gegeven, heb je
de mogelijkheid om je benadeelde persoon te verklaren. Dat kan tijdens het
verhoor door het invullen van een formulier, maar het kan ook achteraf nog.
Dat doe je door:
• de verklaring van benadeelde persoon af te geven op het parketsecretariaat,
waarvan de gegevens in het attest van klachtneerlegging vermeld werden;
• de verklaring aangetekend naar het parketsecretariaat op te sturen;
• de verklaring op een politiekantoor af te geven.
Voor het formulier kun je altijd terecht in je politiekantoor.
Als benadeelde persoon:
• word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het parket
(bijvoorbeeld: de seponering en de reden daarvan of het instellen van een
gerechtelijk onderzoek) en van een eventuele rechtsdag voor een rechtbank;
• kun je elk stuk dat je nuttig acht, laten toevoegen aan het dossier;
• kun je toelating vragen om het dossier in te kijken en er een afschrift van te
verkrijgen.
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4.2.3 Je stelt je burgerlijke partij
Als je een schadevergoeding wilt vragen of als je andere rechten wilt verkrijgen, kun je je burgerlijke partij stellen. Dat kun je pas doen nadat er een dader
bekend is.
Je burgerlijke partij stellen, doe je door persoonlijk of via een advocaat een
uitdrukkelijke verklaring af te leggen. Die verklaring kun je in alle fasen van de
procedure afleggen (voor de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht of de
rechtbank).
Als burgerlijke partij kun je onder meer:
• toelating vragen om het dossier in te kijken en er een afschrift van te verkrijgen;
• vragen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten;
• op eenvoudig verzoek minstens eenmaal tijdens de procedure gehoord worden door de onderzoeksrechter;
• schadevergoeding vragen;
• een rechtsmiddel aanwenden tegen de gewezen beslissingen (bijvoorbeeld:
in hoger beroep gaan).
Gezien het ingewikkeld karakter en het belang van deze procedure is het aangewezen om een advocaat te raadplegen. Raadpleeg zeker je koepel, in zulke
zaken kunnen zij je goed advies geven. Bovendien hebben de meeste koepels
een rechtsbijstandsverzekering die de gerechtskosten dekt.
Bron: website van de lokale politie

4.3 BRENG VERENIGINGEN OP DE HOOGTE
Het komt regelmatig voor dat inbrekers opnieuw feiten plegen, soms heel kort
na elkaar. Het is daarom belangrijk dat je naast de politie ook de verenigingen
in de buurt verwittigt. Op die manier kunnen ze mee een oogje in het zeil houden en vergroot de kans dat de daders gevat worden. Je kunt de verenigingen
onder andere op de hoogte brengen door de jeugdraad te verwittigen of via
sociale media een waarschuwingsbericht te delen.
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4.4 WIE GAAT DAT BETALEN?
Naast de klachtenprocedure heb je ook de financiële kant van het verhaal. Er
zijn twee soorten schade, die elk op een andere manier verzekerd zijn.

4.4.1 Schade aan het gebouw
Als er schade is aan het gebouw bij diefstal, zoals ramen of deuren die beschadigd zijn, kan de brandverzekering van de eigenaar van het gebouw uitbetalen. Check altijd de polis of informeer bij je koepel of dat inbegrepen is in de
verzekering.
Breng bij schade altijd de eigenaar van het gebouw op de hoogte. Als je klacht
neerlegde bij de politie, kun je bewijzen dat je de schade niet zelf veroorzaakte
en ben je dus niet aansprakelijk.
Belangrijk: met je groep moet je soms ook zelf een brandverzekering afsluiten
als dat zo overeengekomen is met de eigenaar. Check dus zeker je contract!
Als je zelf een brandverzekering moet afsluiten, is het verstandig om te checken of je dat kunt doen via je koepel.
Bezorg de eigenaar of de verzekeringsmakelaar altijd een kopie van het verhoor en een kopie van het attest van klachtneerlegging, voor een goede opvolging van het dossier.
Let wel: verzekeringen komen maar tussen als je ‘als een goede huisvader’
zorgde voor het verzekerde goed. Als je dus ramen laat openstaan, deuren niet
afsluit, enz. zou de verzekering na een onderzoek weleens kunnen vaststellen
dat de schade te wijten is aan eigen nalatigheid en bijgevolg niet wordt gedekt.

4.4.2 Schade aan de inboedel
De schade aan de inboedel (zetels, kasten, enz.) is nooit standaard verzekerd.
Maak altijd een goede kosten-batenanalyse: als je veel duur materiaal hebt,
is het misschien wel de moeite om het extra te verzekeren. Heb je voornamelijk tweedehands materiaal, dan is zo’ n extra polis allicht niet nodig. Als je je
inboedel wilt verzekeren, dan moet je een uitbreiding nemen op de brandpolis
voor je eigen roerende goederen. Contacteer hiervoor best de koepel of ga
langs bij een verzekeringsmakelaar in je gemeente.
De belangrijkste tip is dus om geen waardevolle spullen achter te laten in het
lokaal. Zorg in het proces-verbaal ook voor een gedetailleerde beschrijving van
de verdwenen of beschadigde goederen, om een correcte schadevergoeding te
kunnen krijgen als de dader bekend is.
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DEEL 5

MEER
INFORMATIE
NODIG?

43

5.1 WERKGROEP JEUGDLOKALEN
De werkgroep Jeugdlokalen is een initiatief van de verschillende jeugdwerkkoepels onder de vleugels van De Ambrassade. Gedurende het jarenlange
bestaan van die samenwerking werd er heel wat nuttige informatie verzameld.
We verwijzen je dan ook graag door naar jeugdlokalen.be, een website die jou
continu up-to-date houdt met informatie over jeugdlokalen. Heb je bijkomende
vragen, dan kan elke jeugdvereniging in eerste instantie terecht bij haar koepel.
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Chirojeugd Vlaanderen

KSA

Kipdorp 30

Vooruitgangstraat 225

2000 Antwerpen

1030 Brussel

03 231 07 95

02 201 15 10

lokalen@chiro.be

info@ksa.be

chiro.be

ksa.be

FOS Open Scouting

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Kortrijksesteenweg 639

Wilrijkstraat 45

9000 Gent

2140 Antwerpen

09 245 45 86

03 231 16 20

info@fos.be

lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be

fosopenscouting.be

scoutsengidsenvlaanderen.be

Katholieke Landelijke Jeugd

De Ambrassade

Diestsevest 32 bus 3 B

Leopoldstraat 25

3000 Leuven

1000 Brussel

016 47 99 99

02 551 13 50

info@klj.be

info@ambrassade.be

klj.be

ambrassade.be

5.2 NUTTIGE ADRESSEN
Afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
02 553 06 30
jeugd@vlaanderen.be
sociaalcultureel.be
Formaat
De Wittestraat 2
2600 Berchem
03-226 40 83
info@formaat.be
formaat.be
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03-821 06 06
info@vvj.be
vvj.be
VGC Jeugddienst
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 79
jeugddienst@vgc.be
vgc.be
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In de Jeugdlokalenreeks zijn ook de volgende titels al beschikbaar.

Jeugdlokalen & het bouwproces
Hoe bouw ik een jeugdlokaal? Van het oprichten van een stuurgroep over de concretisering van
het bouwproject, de uitvoering en opvolging ervan tot het beheer achteraf. Deze publicatie is een
must-have wanneer je met je groep of jeugdhuis beslist om een lokaal te (ver)bouwen.
Jeugdlokalen & financiën
In deze brochure lees je hoe je voldoende financiële middelen kunt samenbrengen als je een
jeugdlokaal wilt bouwen of verbouwen: ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, eigen
acties en opbrengsten, steun uit de onmiddellijke omgeving van je groep, samenwerking met
instanties en organisaties, enzovoort.
Jeugdlokalen & overeenkomsten
Welke overeenkomst kun je afsluiten voor het kopen, huren, gebruiken of verhuren van een jeugdlokaal? Een contract ondertekenen doe je niet zomaar. Het is een verbintenis die gevolgen heeft.
In deze brochure krijg je een overzicht van verschillende overeenkomsten die je kunt afsluiten bij
het kopen, huren, gebruiken of verhuren van een jeugdlokaal.

Jeugdlokalen & brandveiligheid
Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen. Niemand wil te maken krijgen met
een brand in zijn of haar jeugdlokaal. In deze brochure staan een hoop praktische tips en aanbevelingen om de risico’s op een brand zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast willen we je met
deze brochure voorbereiden op die keer dat het dan toch zou misgaan. Tot slot mag ook een goed
lokaal brandveiligheidsbeleid niet achterblijven.
Jeugdlokalen & de kerk
Contacten en contracten tussen jeugdvereniging en eigenaar. Jeugdverenigingen maken vaak
gebruik van lokalen van kerkelijke instanties. Vanuit een groot geloof in de meerwaarde van
jeugdverenigingen bieden die eigenaars hun pand(en) van oudsher bijna kosteloos aan. Soms ontbreken er echter goede contacten tussen jeugdverenigingen en eigenaar of is er geen schriftelijke
overeenkomst om het gebruik of de huur van het lokaal te regelen. Dat gebrek zorgt voor een erg
onzekere situatie voor zowel eigenaar als jeugdvereniging.
Jeugdlokalen & verhuur
Verschillende jeugdverenigingen overwegen om hun lokaal te verhuren: om een vereniging in
nood te helpen met een weekendplaats, omdat een deel van het lokaal zich er perfect toe leent
om fuiven te organiseren, of omdat de inkomsten een mooie steun zijn voor het afbetalen van
de bouwkosten. Maar verhuur is geen verhaal dat je in twee woorden vertelt. Je lokaal verhuren
brengt extra werk, administratie en regelgeving met zich mee. In deze brochure zetten we alles
op een rijtje, zodat je als jeugdvereniging de juiste vragen hebt gesteld voor je overgaat tot verhuren.
Alle informatie over jeugdlokalen staat gebundeld op jeugdlokalen.be. Je kunt er de bovenstaande brochures
ook bestellen. En je vindt er heel veel interessante informatie over het bouwen, verbouwen en beheren van
jeugdlokalen. Ook de Lokalenmap geeft er al zijn geheimen prijs.

JEUGDLOKALEN
& INBRAAKPREVENTIE
Hoe maak je je jeugdlokaal inbraak- en vandalismebestendig?
Jeugdwerkinitiatieven worden vaak geconfronteerd met vandalenstreken en inbraak in hun lokaal. In deze brochure krijg je
achtergrondinformatie over soorten daders en de aard van
inbraken in jeugdlokalen. Vervolgens lees je welke maatregelen
je kunt nemen om inbraak en vandalisme te voorkomen.

