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Toch bestolen? Neem uw identificatiefiche met foto’s en doe meteen aangifte!

BeLanGRiJk! U kUnT BiJ UW POLiTieZOne 
GRaTis advies veRkRiJGen
OveR BeveiLiGinGsMaaTReGeLen!

Daarnaast kunt u een verhoogde fiscale aftrek of een investeringsaftrek bekomen  
bij het investeren in beveiligingsmaatregelen tegen diefstal en inbraak op de werf.

voor meer info : www.besafe.be, www.pzvlas.be of www.kortrijk.be
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Sinds de jaren 80 stelt men een stijging 
van de voertuigencriminaliteit vast.  
Één van de actuele problemen is diefstal 
uit werfauto’s. 

Al met het aannemen van enkele ‘goede 
gewoontes’ kunt u iemand met slechte 
bedoelingen ontmoedigen.

Maak uw collega’s hiervan bewust! 

diefsTaL UiT WeRfaUTO’s kan 
vOOR dieven aanTRekkeLiJk ZiJn:

- een werf is makkelijk toegankelijk, evenals de werfauto’s 
binnen of nabij de werf

- er is op bepaalde tijdstippen weinig of geen controle op of 
nabij een werf en de voertuigen zijn vaak niet afgesloten 
omdat men in en rond de wagen aan het werk is

- er kunnen zich kostbare voorwerpen in het voertuig bevinden

eR kUnnen veRschiLLende 
MaaTReGeLen GeTROffen WORden 
OM dieven Te OnTMOediGen:

Organisatorisch (‘goede gewoontes’)
- kostbare zaken niet (zichtbaar) in het voertuig laten liggen
- de deuren en portieren altijd sluiten
- het voertuig op een goed zichtbare of (indien mogelijk) 

beveiligde plaats parkeren

Mechanisch
- waardevolle voorwerpen in een versterkte bergplaats 

bewaren i.p.v. in een frigobox
- gebruik maken van extra sloten wanneer het voertuig voor 

langere tijd onbewaakt blijft
- maatregelen treffen om de werf af te sluiten
- de toegang tot de werf of werkplaats controleren zodat het 

snel zichtbaar wordt als er een buitenstaander de site nadert 
of betreedt

- ook ‘s nachts is een werfauto aantrekkelijk! Een extra slot op 
de portieren en deuren kan interessant zijn

elektronisch
- alarmsystemen, camerasystemen, volgsystemen...

andere interessante maatregelen
- als werkgever goed weten en controleren wie er toegang 

heeft tot sleutels
- over elk voertuig een ingevulde identificatiefiche met foto’s 

bijhouden
- kostbare onderdelen en materiaal in het voertuig fotograferen 

en graveren
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