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Ik heb de eer om de tweede Staten-Generaal Diefstal in Woningen af te sluiten.  De opkomst 

voor deze 2e Staten-Generaal - 200 deelnemers vanuit de privésector, de politie, provinciale 

overheden, justitie, preventie en vanuit de academische wereld - toont duidelijk aan dat er 

belangstelling bestaat voor het thema en dat er nood is aan nieuwe inzichten.  Het beleid 

inzake inbraakpreventie moet immers bezien worden vanuit diverse invalshoeken - meer 

bepaald de proactieve benadering, preventie, repressie en nazorg – en een brede waaier 

aan actoren moet vertegenwoordigd zijn.  Door de inspanningen op elkaar af te stemmen 

en een denkoefening rond een efficiënt preventiebeleid te houden, kunnen wij beduidende 

resultaten boeken.   

Op een jaar - na de 1e Staten-Generaal - tijd zijn veel zaken geëvalueerd, en ik kan stellen: in 

goede zin.  Zoals vermeld door de diverse sprekers deze dag, werd er ingezet op 

verscheidene actiepunten, maar de strijd stopt niet.  Het gaat verder, en dit in samenwerking 

met u.  Het feit dat u hier vandaag aanwezig was om mee te reflecteren, toont aan dat de 

strijd tegen inbraken op de lokale en politieke agenda staat en de aandacht van alle 

betrokkenen vasthoudt. 

 

Vandaag werd het woord gegeven aan een aantal experten en verantwoordelijken, uit de 

diverse schakels van de veiligheidsketen.  Deze keuze werd bewust gemaakt, omdat de 

aanpak van een fenomeen zoals woninginbraken moet gebeuren door een sterke 

samenwerking.  Een concreet voorbeeld hierbij is de actiedag “1dagniet” die gedragen 

wordt door verschillende publieke en private partners. 

 

Deze Staten-Generaal staat ook in het teken van de eindconclusies van het Europese project 

“Domestic Burglary”.  Dit project, dat tot stand kwam met de financiële steun van de 

Europese Commissie, werd uitgewerkt in samenwerking met verschillende nationale en 

Europese partners, met name Bulgarije, Roemenië en Duitsland.  Ik wil hierbij dan ook alle 

nationale en Europese partners binnen dit project danken voor hun engagement de voorbije 

maanden.  Met dit Europees project is men aan de slag gegaan met verschillende 

methodieken om een beter beeld te krijgen op het problematische fenomeen 

woninginbraken.  Naar de toekomst toe kunnen we alvast concluderen dat het belangrijk 

blijft om deze Europese dimensie na te streven binnen het inbraakpreventiebeleid. 

 

En wat biedt nu 2015?  Waar zetten we op in voor het komende jaar? 

Onze prioriteit in 2015 bestaat uit de aanpak van de strijd tegen inbraak met in eerste 

instantie de actualisering van het actieplan Diefstal in Woningen in samenwerking met alle 

betrokken partners. 

Maar de nadruk zal eveneens worden gelegd op de sensibilisering en de bewustmaking van 

de burgers die zelf ook hun verantwoordelijkheden moeten nemen in deze strijd, want zij 

liggen ongetwijfeld aan de basis van de aanpak.  Doorgaans onderschat de burger zelf zijn 



rol in het beleid inzake inbraakpreventie, al speelt hij wel degelijk een rol, zelfs een sleutelrol. 

De responsabilisering van de burgers is immers van cruciaal belang. Preventie is zinloos indien 

de burger geen rekening houdt met de tips (deur niet op slot doen) of geen minimum aan 

investeringen in beveiliging doet (solide deur). 

 

Ook wordt 2015 het jaar van de technologieën. 

Enerzijds verwachten we de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de nieuwe 

technologieën.  Als we denken aan draadloze technologieën zoals wifi en bluetooth, maar 

ook de inzet van domotica, … en de diverse apps waarmee u rond de oren wordt geslagen, 

is het belangrijk om na te gaan wat het effect hiervan is op ons preventie- en 

veiligheidsbeleid.  Hoe kunnen we hier als overheid mee omgaan.  Dat de belangstelling 

voor deze technologieën groot is, bewijst al de belangstelling voor deze workshop deze 

namiddag. 

Een technologie die we zelf zullen ontwikkelen de komende maanden is een virtuele kluis 

voor de registratie van goederen.  Hier willen we hand reiken naar de burger en hem de 

mogelijkheid bieden om een overzicht te verwerven van zijn kostbare goederen.  Deze 

inventarisatie moet hem in staat stellen een duidelijke identificatie en/of beschrijving te 

geven ten aanzien van de politie en of verzekeringsmaatschappijen in geval van schade of 

diefstal.  Op deze manier willen we een oplossing bieden aan het groot aantal goederen 

met een emotionele en een financiële waarde die niet aan de rechtmatige eigenaar 

kunnen terugbezorgd worden en dus achterblijven bij de politie.  Voor de ontwikkeling van 

deze tool werken we samen met de collega’s van de Algemene Directie Instellingen en 

Bevolking, die de e-ID beheren.  Het concept wordt nu verder uitgewerkt zodat het 

vervolgens kan gelanceerd worden samen met een campagne om de burger te 

sensibiliseren. 

 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, zal ook onze samenwerking met de 

deelstaten verder verstrekt worden.  Binnen de diefstalpreventie is hier meer specifiek een 

taak weggelegd in het kader van de standaardisatie van preventiemaatregelen. Momenteel 

kan iedere burger zelf beslissen of hij zijn woning wil beveiligen, maar wij moeten een stap 

verder durven gaan. Verschillende pistes worden hierbij overwogen en worden besproken 

met de verantwoordelijken binnen de regio’s.  Het is aangetoond dat het nemen van 

preventieve maatregelen het risico op woninginbraak sterk vermindert. 

 

Volgend jaar zullen we opnieuw de Staten-Generaal Diefstal in Woningen organiseren om de 

balans op te maken van de ondernomen acties en de ontwikkeling van het fenomeen.  2015 

zal bijgevolg het jaar worden van de samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij 

inbraak. Wij hopen aldus dat de trend uiteindelijk zal worden omgebogen en onze 

inspanningen beloond zullen worden. 

 

En tot slot wil ik u nog herinneren aan de actiedag 1dagniet die op geen beter moment kan 

georganiseerd worden dan tijdens deze donkere maanden.  Organiseer ook binnen uw 



eigen gemeenten, politiezone, provincie of regio acties om ervoor te zorgen dat er op 11 

december geen inbraken gebeuren.  1 dag niet … daar gaan we voor! 

 


