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Op 25 mei gingen burgers en veiligheids-
professionals met elkaar in dialoog over 
hoe hun band kan versterkt worden. Na 
de opening van de conferentie door mi-
nister van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden en Philip Willekens, Direc-
teur-generaal van de AD Veiligheid en 
Preventie, volgde een korte quiz over de 
taken en verantwoordelijkheden van vei-
ligheidsprofessionals en over de rechten 
en plichten bij interventies. Daarna wis-
selden de deelnemers ervaringen uit en 

gingen ze dieper in op actuele proble-
matieken en thema’s. Pittige rondeta-
felgesprekken die heel wat eyeopeners  
en voorstellen voor maatregelen oplever-
den. Over één conclusie was iedereen het 
alvast eens: door met elkaar in gesprek 
te gaan, begrijp je elkaar beter en wordt 
het wederzijds respect groter. Tijdens de 
conferentie kwamen ook vertegenwoordi-
gers van verschillende veiligheidsberoe-
pen aan het woord. Als gezicht van onze 
campagne gaven ze meer duiding bij de 

Het vertrouwen en respect 
vergroten tussen burgers en 
veiligheidsdiensten. Dat is 
het doel van de campagne  
Wederzijds Respect. 
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Hoe versterken  
we de band tussen  
burgers en veilig-
heidsdiensten? 

V O O R W O O R D

Op naar  
een veilige 
zomer
Hoe kunnen we de kloof tussen vei-
ligheidsdiensten en burgers kleiner 
maken? De uitnodiging van minis-
ter Verlinden om hierover mee na te 
denken, kon op veel medewerking 
rekenen.  Burgers en veiligheidspro-
fessionals uit heel het land namen 
deel aan de conferentie op 25 mei. 
Het was prachtig om te ervaren met 
hoeveel engagement en enthou-
siasme de deelnemers met elkaar 
in dialoog gingen. We nemen hun 
input en aanbevelingen mee om 
gepaste maatregelen uit te werken. 

In dit nieuwe nummer van het BeSa-
fe-magazine zetten we niet alleen de 
conferentie in de schijnwerpers. Je 
ontdekt ook hoe we de strijd aanbin-
den tegen intrafamiliaal geweld, hoe 
burgers zich kunnen beschermen 
tegen brandstofdiefstal, wat België 
en Senegal elkaar kunnen leren over 
veiligheid en preventie en nog veel 
meer. Be Safe, meer dan ooit!   
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Aurélien Babuin 
Gemeenschapswacht  
in Charleroi
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• taken en verantwoordelijkheden van hun 
beroepsgroep en deelden ze hun visie op 
de band met de burger en de andere vei-
ligheidsprofessionals. 

Nancy Rasschaert, voetbalsteward 
bij KAA Gent: “Steward zijn is een 
passie. We hebben onze handen vol en 
het is best een uitdaging om met harde 
supporterskernen een goede band op 
te bouwen. Maar verbindend werken 
loont. Het zorgt ervoor dat incidenten 
niet escaleren en dat voetbal een feest 
blijft voor iedereen.” 

Geert Laenens, voetbalsteward bij 
RSC Anderlecht: “Er is een nijpend 
tekort aan stewards. Door onze meer-

waarde op een positieve manier in de 
kijker te zetten, kan de waardering voor 
ons werk groeien.”

Inge De Schepper, veiligheidsagent 
bij NMBS: “Een job in de veiligheid is 
niet alleen voor mannen weggelegd. 
Ook als vrouw is dit een boeiende sector 
waarin je veel van jezelf kwijt kan én 
een carrière kan uitbouwen.” 

Aurélien Babuin, gemeenschaps-
wacht in Charleroi: “Een goede relatie 
tussen burgers en veiligheidsdiensten 
is tegenwoordig niet meer evident. 
Maar door naar elkaar te luisteren, leer 
je elkaar beter te begrijpen. Veiligheids-
professionals onder elkaar moeten ook 
op één lijn staan. We dienen immers al-
lemaal hetzelfde doel.”

Philippe Jespers, gemeenschaps-
wacht in Herent: “Als gemeenschaps-
wacht zijn wij de schakel tussen de 
burger en de gemeente. Als het kan, 
helpen we meteen. Indien nodig ver-
wijzen we door naar de juiste instan-

tie. Mensen zijn blij en dankbaar, daar 
doen we het voor. Voor mij is dit de 
mooiste job van de wereld.”

Davide D’Angello, politie-inspec-
teur, Brussel: “Veiligheidsprofessio-
nals zijn er zich niet altijd van bewust 
hoe burgers bepaalde zaken tijdens 
interventies beleven. Daar moeten we 
oog voor hebben. Anderzijds moeten 
burgers beseffen dat we er zijn voor hun 
veiligheid en dat we hun vertrouwen en 
erkenning nodig hebben om ons werk 
goed te kunnen doen. Een eerste contact 
dat goed zit, dat is de basis. De manier 
waarop je met elkaar communiceert, zet 
de toon voor de rest van de interventie.”

Bruno De Baene, politie-inspecteur, 
Brussel: “Jongeren denken soms dat de 
politie alleen maar repressief optreedt 
en er niet is om te helpen. We moeten 
naar scholen gaan, in wijken aanwezig 
zijn, jongeren ontmoeten en een goede 
band opbouwen om dat beeld te cor-
rigeren. Hoe beter je elkaar kent, hoe 
beter je kan bouwen op elkaar en con-
flicten kan vermijden.”

Jan Jorissen, brandweercomman-
dant en zonecommandant van de 
hulpverleningszone Noord-Lim-
burg: “Het is essentieel dat de verschil-
lende veiligheidsdiensten op het terrein 
meer samen in plaats van naast elkaar 
gaan werken. We kunnen ook veel leren 
van elkaar, daar ben ik zeker van.”

Jan Van Roey, kapitein brandweer 
Antwerpen: “Verbinding met de buurt 
is noodzakelijk voor ons als brandweer 
om snel en efficiënt te kunnen optreden 
en om vrijwilligers aan te trekken die 
mee op de bres staan voor een veilige 
samenleving. Want uiteindelijk is dat 
een zaak van ons allemaal.” 

Ben je zelf een veiligheidsprofessional 
en wil je ook graag als vertegenwoor-
diger van je veiligheidsberoep mee je 
schouders zetten onder onze campag-
ne Wederzijds Respect? Contacteer ons 
dan via VPSCommExterne@ibz.be!    

Campagne Wederzijds Respect in een stroomversnelling  

Wat kan je en wat mag je tijdens interventies? En wat kan er 
niet? Daar zijn burgers en de veiligheidsprofessionals niet 

altijd even goed van op de hoogte. Dit kan leiden tot een 
verharding van discussies of frustraties tijdens interventies. 

Daarom start er een nieuwe deelcampagne rond wederzijdse 
rechten en plichten, zowel online als via affiches in steden 

en gemeenten. Ook worden er lokale dialoogrondes 
georganiseerd. Benieuwd? Check wederzijdsrespect.be.
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“Hoe beter je elkaar kent, hoe  
beter je kan bouwen op elkaar  
en conflicten kan vermijden.”
Bruno De Baene, 
Politie-inspecteur, Brussel

“Als gemeen-
schapswacht 
zijn wij de 
schakel tussen 
de burger en de 
gemeente. Als 
het kan, helpen 
we meteen.”
Philippe Jespers,  
Gemeenschapswacht in Herent

Nancy Rasschaert,  
Voetbalsteward bij KAA Gent

Dimitri Goncalves Gonzalez 
Politie-inspecteur, Brussel

Davide D’Angello,  
Politie-inspecteur, Brussel

Geert Laenens,  
Voetbalsteward bij RSC 

Anderlecht



Brandstof, 
het nieuwe goud

5 tips  
om jezelf te beschermen 
tegen stookoliediefstal

1  Bemoeilijk de toegang tot je stook-
olietank door een veiligheidskap 
met cilinder. 

2  Installeer je stookolietank bij 
voorkeur in een beveiligde ruimte 
of onder de grond. 

3  Is je stookolietank zichtbaar 
vanaf de straat, plaats een hek 
of begroeiing voor de tank. 

4  Plaats een verlichtingssysteem 
met bewegingsdetector.

5  Gebruik een anti-sifonklep om 
te voorkomen dat olie wordt 
weggepompt.
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Door de hoge brandstofprijzen zijn 
er steeds meer brandstofdiefstallen. 
Hoe kan je je hiertegen beschermen? 

Ben je het slachtoffer van 
brandstofdiefstal of merk je 
verdachte handelingen op? 

Contacteer zo snel mogelijk de 
politie: stap binnen bij een politie-
kantoor of contacteer 112.

We staan niet  
machteloos tegen 
intrafamiliaal geweld 
De FOD Binnenlandse Zaken 
ondersteunt steden en gemeenten 
in hun strijd tegen intrafamiliaal 
geweld. Heel wat lokale besturen 
reageerden op onze oproep en 
dienden projectvoorstellen in.  
Die laten zien hoeveel vraag en 
nood er is. 

0 5

1 bron: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/geweld/partnergeweld | 2 bron: https://1712.be/campagnes/id/924/1712-jaarrapport-2021

54% 
Meer dan de helft van de 
oproepen in 2021 naar 
Hulplijn 1712 ging over 
kindermishandeling.2

Meer dan

50
Uit cijfers van de federale 
politie blijkt dat er in het 
eerste semester van 2021 
meer dan 50 personen per 
dag het slachtoffer waren 
van fysiek intrafamiliaal 
geweld. Bijna om de twee 
dagen werd iemand het 
slachtoffer van seksueel 
partnergeweld.1

gevallen 
per dag

steden en 
gemeenten

32
Dienden bij de FOD Binnen-
landse Zaken een project-
voorstel in om intrafamiliaal 
geweld te bestrijden: 16 uit 
Vlaanderen, 13 uit Wallonië 
en 3 uit Brussel. om hun er-
varing en deskundigheid met 
andere steden en  
gemeenten te delen.  

15.000  
Elk project moet minstens 

door twee gemeenten worden 
uitgevoerd of een bereik 

hebben van minstens 15.000 
huishoudens. 

100.000  
Een externe groep van  

experten beoordeelt alle 
dossiers. Vijftien innovatieve 
projecten krijgen elk 100.000 

euro steun. Het doel? De 
expertise in de steden 
en gemeenten die met 

intrafamiliaal geweld worden 
geconfronteerd, versterken 

en hen aanmoedigen om hun 
ervaring en deskundigheid met 

andere steden en gemeenten  
te delen.  

V e i l i g h e i d  i n  c i j f e r s

4 tips  
om benzine-en 
dieseldiefstal  
te voorkomen

1 Parkeer op plaatsen met 
sociale controle, een goede  
verlichting of camerabewaking. 

2 Parkeer liefst in een 
beveiligde en afgesloten parking of 
garage.

3 Gebruik een veiligheidsdop 
om toegang tot de tank te 
 voorkomen.

4 Voor vracht- en 
bestelwagens: vermijd tanken de 
dag voor een weekend. Veel kans 
dat de diefstal dan pas na het 
weekend ontdekt wordt, wat het 
opsporingsonderzoek bemoeilijkt.

I n s i d e  I n f o r m a t i o n
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Annelies Verlinden 
Minister van Binnenlandse zaken

I n  d e  k i j k e r

De politie voorbereiden op de uitda-
gingen van morgen: dat is in een no-
tendop waar het in SEGPOL om draait. 
Bedoeling is om te komen tot een slag-
krachtige politie die bestand is tegen de 
huidige en toekomstige uitdagingen. 
Afgelopen maanden organiseerden de 
sleutelpartners (zie kaderstuk) tal van 

studiedagen, werkgroepen en ronde-
tafels over thema’s als de financiering 
van de politie, de optimale schaalgroot-
te van politiezones, integriteit en diver-
siteit en het toekomstige takenpakket. 

Betere afstemming tussen basis- 
en gespecialiseerde politiezorg

Op het event in Kortrijk deelden de sleu-
telpartners hun eerste conclusies met de 
165 aanwezige deelnemers: korpschefs, 
burgemeesters, parlementsleden, vak-

S T A T E N - G E N E R A A L  V A N  D E  P O L I T I E

Hoe zien we de politie 
van de toekomst?

In mei 2021 gaf minister van 
Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden het startschot voor 

de Staten-Generaal van de 
Politie (SEGPOL). Sindsdien 

is er heel wat werk verricht. 
Sleutelpartners brengen de 

uitdagingen van de politie in kaart 
en formuleren aanbevelingen 

voor een optimale politiewerking.  
Op 10 mei 2022 werd in Kortrijk 

Xpo een voorlopige balans 
opgemaakt en ontving de 
minister een eerste reeks 

aanbevelingen. 

bondsvertegenwoordigers… Eén van 
de belangrijkste aanbevelingen is om 
een goede balans na te streven tussen 
specialisatie en polyvalentie bij politie-
diensten en de muurtjes tussen dien-
sten weg te werken.

Modern, kwalitatief en nabij

Nabijheidspolitie moet ook de hoek-
steen van een moderne politiewerking 
worden. Die politiewerking moet niet 
alleen in kwantitatieve criteria beoor-
deeld worden, maar ook op basis van de 
kwaliteit van de politiezorg. We moeten 
dus niet alleen kijken naar de inter-
ventietijd, maar ook bijvoorbeeld naar 
hoe tevreden een slachtoffer is over zijn 
onthaal. Bovendien mogen functies als 
een Data Protection Officer (DPO), een 
preventieambtenaar en een strategisch 
analist niet ontbreken in een modern 
politiekorps.

De ideale schaalgrootte van 
politiezones

Onderzoek rond de ideale schaalgroot-
te van politiezones toont aan dat de 
dienstverlening van de politie toeneemt 
door fusies van politiezones. Schaal-
vergroting boost de capaciteit om aan 
onderzoek te doen en interventies uit 
te voeren maar ook de slagkracht van 
ondersteunende diensten. Politiezones 
fuseren is dan ook goed idee, al moeten 
we er tegelijk over waken dat de voeling 
met het terrein behouden blijft. 

Scan de QR code  
voor een overzicht.

Wat zit er verder  
nog in de pipeline?

De sleutelpartners van SEGPOL 
gaan nu verder aan de slag met de 
verschillende thema’s. In maart 
2023 stellen zij hun eindconclusies 
voor aan de minister tijdens een 
slotevent. Benieuwd naar de acti-
viteiten die op de agenda staan? 

“We moeten niet 
alleen kijken naar de 
interventietijd, maar  
ook bijvoorbeeld naar 
hoe tevreden een 
slachtoffer is over  
zijn onthaal.”

Betere relatie tussen burgers en 
veiligheidsberoepen

Verschillende partners werken aan een 
betere relatie tussen burgers en politie. 
Burgers beter informeren over hun 
rechten en plichten tijdens politie-in-
terventies is daar een goed voorbeeld 
van. Net als de kind- en jongerentoets 
die een politiewerking op maat van kin-
deren en jongeren nastreeft. Burgers 
moeten de verschillende veiligheids-
beroepen beter leren kennen en veilig-
heidsberoepen moeten elkaar meer als 
partners beschouwen. Dat is ook één 
van de boodschappen van de campag-
ne Wederzijds Respect.  

Dit zijn de 
sleutelpartners  
van de SEGPOL: 

  De vzw Centre for Policing 
and Security (CPS)

  De vzw Circle of Police 
Leadership (CPL) 

  De vzw Centre d’études sur la 
Police (CEP) 

  Het coördinatiecomité van de 
geïntegreerde politie (CC GPI) 

  De Algemene Directie 
Veiligheid & Preventie van 
de FOD Binnenlandse Zaken 
(ADVP)



Voor Senegal is veiligheid in 
en rond voetbalstadions een 

absolute prioriteit. Net als 
in ons land. Onlangs ontving 

de Algemene Directie voor 
Veiligheid en Preventie een 
Senegalese delegatie. Het 

doel? Ervaringen uitwisselen 
en inspiratie opdoen rond 

veiligheid en preventie. 

"Sport is voor Senegal heel belangrijk. 
We hebben de Africa Cup gewonnen en 
in 2026 organiseren we de Jeugd Olym-
pische Spelen. We willen dat iedereen 
van sport kan genieten in veilige om-
standigheden. Dat is voor ons primor-
diaal”, vertelt de heer Niang, voorzitter 
van de KN Sportacademie en hoofd van 
de delegatie. 

Samen aan de veiligheidskar 
trekken

Tijdens het bezoek stelde de ADVP het 
Belgische model van voetbalveilig-
heid voor. Ook de campagne Weder-
zijds Respect en het project Kindtoets 
kwamen aan bod. Net als België wil 
Senegal inzetten op preventie. Daarbij 
wil het ook burgers betrekken. De heer 
Niang: “Net als jullie zijn wij ervan 

overtuigd dat preventie de sleutel is en 
dat goede preventie tot minder repressie 
leidt. We willen politie en burgers dichter 
bij elkaar brengen. Hoe jullie dit aanpak-
ken, op het terrein maar ook met de cam-
pagne Wederzijds Respect, is bijzonder 
inspirerend. Want het is inderdaad es-
sentieel om burgers, en vooral ook jon-
geren, te sensibiliseren en te betrekken 
in het veiligheidsproces. Wij noemen dit: 
de coproductie van veiligheid.”

Wijkwerking als hoeksteen

Eén van de hoekstenen van het Sene-
galese veiligheidsbeleid is wijkwer-
king. In zogenaamde ‘veilige buurten’ 
worden jonge Senegalezen als lokale 
beveiligingsmedewerkers opgeleid en 
ingeschakeld.  Om de veiligheid te ga-
randeren, wordt ingezet op een pre-

“We nemen 
ideeën, inzichten 
en het Belgisch 
enthousiasme  
mee.”

ventieve en inclusieve aanpak. Burgers 
worden betrokken bij het managen van 
hun eigen veiligheid, het voorkomen 
van geweld en het doen van aangifte. 
Dit partnerschap zorgde voor een daling 
van het aantal geweldplegingen en had 
een positieve impact op de veerkracht 
van kwetsbare jongeren. 

Beide landen kunnen dus veel van 
elkaar leren. De heer Niang: “We hebben 
dezelfde doelstellingen, maar geven 
daar een andere invulling aan.  We 
zullen de uitwisselingen tussen onze 
landen zeker moeten versterken. We 
keren alvast met nieuwe ideeën en in-
zichten terug naar Senegal. Ook het Bel-
gisch enthousiasme nemen we mee.”  
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B e  S a f e  S t o r i e s

Wat kunnen België en  
Senegal elkaar leren over 

lokale veiligheid

I N S P I R A T I E  O P D O E N  O V E R  V E I L I G H E I D
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G r o o t s t e  d r e i g i n g

Welke vormen van racisme en 
discriminatie komen in het 
voetbal voor? 

Jan Cas: “Racisme en discriminatie 
zijn een maatschappelijk fenomeen, 
en dus komen ze ook voor op en rond 
het voetbalveld waar de brede samenle-
ving aanwezig is. Verschillende vormen 
doen zich voor: discriminatie op basis 
van afkomst, huidskleur, etnische ach-
tergrond, geloof en seksuele geaard-
heid. Het gebeurt in en rond stadions, 
zowel in het professionele als in het 
lokale circuit. Ook online haat komt 
steeds vaker voor.” 

Wim Beelaert: “Elk voorval is er een 
te veel. Er is veel enthousiasme en het 
draagvlak is groot in de voetbalwereld 
om het probleem aan te pakken. Want 
we hebben hier wel degelijk een invloed 
op. Langs de andere kant moeten we 
ook niet panikeren. Elk weekend zijn er 
honderden wedstrijden. Voor elke voet-
balmatch waar er incidenten zijn, zijn 
er honderd waar er geen zijn.”

Welke acties nemen jullie 
om racisme en discriminatie 
buitenspel te zetten? 

Wim Beelaert: “KAA Gent maakt sinds 
2009 van de aanpak van racisme en dis-
criminatie een prioriteit. En die zetten 
we om in concrete acties. Sinds 2014 
werken we rond dit thema ook samen 
met de Stad Gent en alle Gentse voet-
balclubs. Al jaren geldt een nultoleran-
tie rond racisme. Stewards vatten post 
in onze tribunes en als ze overtredin-
gen vaststellen volgt daar een sanctie 
uit. Ook supporters melden inciden-
ten. Met het project ‘Iedereen anders, 
allemaal voetbal’ mikken we op een 
structurele aanpak, van onderuit. We 
ontwikkelen een omstaanderstraining 
voor supporters, vrijwilligers, ouders, 
teambegeleiders … van lokale clubs, 
zowel bij de jeugd als de volwassenen. 
En dit om hen te sensibiliseren en te 
activeren met concrete cases en her-
kenbare voorbeelden: hoe reageer je 
op discriminerende uitspraken? Hoe 
herken je racisme? Wat kan je als om-

staander doen? Voor het professionele 
circuit werken we aangepaste vorming-
strajecten uit. Daarnaast analyseren we 
de werking van meldpunten en ontwik-
kelen we een procedure over hoe je als 
club, clubmedewerker, vrijwilliger en 
speler best omgaat met meldingen van 
incidenten. Welke rol kan een meldpunt 
spelen? Welke stappen kunnen er na 
een melding gezet worden? Welke mo-
gelijkheden zijn er voor clubs en spelers 
in het kader van de antiracismewet? We 
testen en evalueren deze initiatieven 
eerst lokaal, samen met de Artevelde 
Hogeschool, om ze daarna als toolkit 
breder in de voetbalwereld uit te rollen.” 

Zet het project ‘Keep racism 
out’ van de Pro League ook in op 
inzicht bij alle betrokkenen?

Jan Cas: “Absoluut. Het project is een 
aanvulling op het handboek dat we 
hierover in 2019 uitbrachten. Het omvat 
drie pijlers. Het eerste luik is een indivi-
dueel leertraject dat we uitwerkten met 
kazerne Dossin voor supporters die een 
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Haatspraak, discriminerende spreekkoren,  
racistische pesterijen. Voetbal is niet altijd een  
feest voor iedereen. De Voetbalcel van de ADVP  
en de clubs willen het probleem bij de wortel aanpakken.  
We praten erover met Jan Cas van Pro League en  
Wim Beelaert van KAA Gent Foundation. 

stadionverbod opgelegd kregen. 
Hierin wordt gewerkt aan inzicht 
in de dynamieken en gevolgen van 
uitsluiting en racisme met voorbeel-
den uit het voetbal. Het tweede luik 
zet in op preventie. Medewerkers 
van onze profclubs en supporters-
verenigingen leren we de wij-zij-dy-
namiek in een stadion te begrijpen 
en we reiken tools aan om vanuit de 
eigen functie bewust te handelen. 
Ook dit aanbod organiseren we samen 
met kazerne Dossin. Tot slot pakken 
we online haatspraak aan. We werken 
aan een traject waarin spelers en pro-
fessionele clubs tips en tools krijgen 
om met dit fenomeen om te gaan en 
spelers beter te beschermen.”

Racisme en discriminatie 
aanpakken én voorkomen dus?

Wim Beelaert: “Het gaat erom een 
klimaat te creëren waarbij iedereen zich 
betrokken voelt. Overheidscampagnes 
zijn nodig, maar ze lossen het probleem 
niet op. We moeten het structureel aan-
pakken, bottom-up. Samen met spelers, 
ouders, bestuurders, trainers, vrijwilli-
gers, met concrete acties aan de basis: 

op en rond de velden en in de stadions. 
Met als sluitstuk snelle procedures met 
sancties voor overtreders.” 

Jan Cas: “Voetbal heeft een sportieve 
en een maatschappelijke rol. Voor ieder-
een zou het een automatisme moeten 
zijn om iemand aan te spreken op onge-
past, kwetsend gedrag. Daarmee maak 
je duidelijk: als club, als ouder, als sup-
porter pikken we dat niet. Racisme en 
discriminatie tasten het hart van ons 
voetbal aan.”  
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G r o o t s t e  d r e i g i n g

Rode kaart  
voor racisme en  
discriminatie in  
het voetbal

“Voor iedereen zou het 
een automatisme moeten 
zijn om iemand aan te 
spreken op ongepast, 
kwetsend gedrag.”
- Jan Cas

Naar een diverse  
en inclusieve voetbalwereld

De projecten ‘Iedereen anders, allemaal 
voetbal’ van KAA Gent Foundation en 
‘Keep racism out’ van de ProLeague 
krijgen financiële steun van de FOD 
Binnenlandse Zaken. Wil je meer weten 
over deze projecten? Surf naar



# V E I L I G O P R E I S

Meer tips om 
uw caravan of 
mobilhome te 
beschermen 
tegen dieven?  
Surf naar:

Veilig op reis met 
caravan, camper  

of mobilhome
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Bijna zomer. Droom jij  
ook al van een tripje  
met caravan, camper  
of mobilhome? 

Met deze tips houd je dieven 
uit de buurt.

1 Merk je voertuig op meer-
dere plaatsen met het 
chassisnummer. 

2 Laat dure spullen thuis.  
Zo houd je de mogelijke  
buit klein.

3 Maak een inventaris en 
neem foto’s van het voer-
tuig en waardevolle  
voorwerpen.  

4 Doe ramen, deuren en 
dakluiken op slot. Beveilig 
ze, als het kan, met een 
stevig hangslot. 

5 Sluit gordijnen en neem je 
boorddocumenten mee als 
je op stap gaat.

6 Parkeer op een veilige, 
goed zichtbare en bewaak-
te parkeerplaats en  
gebruik een wielklem.


