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Ik wil u vandaag alvast eerst en vooral verwelkomen op deze tweede Staten-Generaal 

Diefstal in Woningen. 

 

Deze tweede Staten-Generaal Diefstal in Woningen komt er natuurlijk niet zomaar. Het 

startschot hiervoor werd reeds gegeven op 1 juni 2012 met de grote Veiligheidsconferentie in 

het provinciehuis Antwerpen.  De Provincie Antwerpen en Limburg, het parket-generaal van 

Antwerpen en wij als Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse 

Zaken sloegen de handen in elkaar en pleitten toen reeds voor een gezamenlijke aanpak 

van diefstal in woningen.  

Hierop aansluitend organiseerden wij het daaropvolgend jaar, om precies te zijn op 21 

oktober 2013 onze Eerste Staten-Generaal Diefstal in Woningen. Doelstelling van deze Staten-

Generaal is een aanzet te geven tot een gezamenlijke visie om het bestaand 

inbraakpreventiebeleid te heroriënteren. 

De verschillende resultaten en getrokken conclusies uit deze eerste conferentie - een jaar 

geleden - hebben geleid tot de uitwerking van een actieplan voor 2014. 

Verschillende pijlers stonden centraal binnen dit actieplan: 

• Beeldvorming en analyse 

• Samenwerking 

• Innovatie en technologie 

 

Ik ben verheugd u vandaag de eerste resultaten van dit actieplan te mogen voorstellen. 

 

Binnen de peiler van de beeldvorming en analyse kunnen we verschillende actiepunten 

aanhalen. 

 

Een eerste resultaat is de ontwikkeling van een monitor diefstal in woningen. 

Tot hier toe was er geen duidelijke beeldvorming van het fenomeen diefstal in woningen en 

de beleidsmatige aanpak ervan door de verschillende actoren. Een integrale 

veiligheidsrapportage inzake diefstal in woningen drong zich op. 

Vanuit die optiek is er nagedacht over het formuleren van een antwoord op dit gebrek. In 

het kader van de diefstal in woningen zijn op verschillende niveaus diverse gegevens 

beschikbaar. Er is echter geen eenduidig beeld beschikbaar. Om hier een oplossing voor te 

bieden is de Algemene Directie Veiligheid en Preventie gestart met de ontwikkeling van een 

toepassing die de verschillende gegevens betreffende de inbraken in woningen bundelt. De 



toepassing - die beschikbaar zal zijn via de website besafe.be - biedt aan alle 

geïnteresseerden de mogelijkheid om verschillende gegevens in het kader van de diefstallen 

in woningen op 1 plaats te consulteren. In de workshop beeldvorming en analyse geven we 

u graag een eerste beeld van de mogelijkheden van de toepassing ‘Monitor diefstal in 

woningen’. Deze tool wordt nog verder verfijnd en uitgebreid om op termijn verband te 

kunnen genereren tussen specifieke gegevens en/of acties om zo meer gerichter 

sensibilisatie te kunnen organiseren.  We staan dan ook open voor alle opmerkingen en 

aanvullingen van uwentwege. 

 

Ook de organisatie van expertmeetings met academici maakt deel uit van het luik 

“beeldvorming en analyse“ binnen het actieplan. 

Wij hebben constructief overleg gepleegd met academici van verschillende universiteiten.  

Op basis van onze contacten op het terrein ervaren we het belang om een zo goed 

mogelijke koppeling tussen praktijk en wetenschap na te streven. We wensen dit ruimer aan 

te pakken dan enkel het fenomeen diefstal in woningen, maar voor criminaliteitspreventie in 

het algemeen. Concrete actiepunten die uit deze samenwerking met de academische 

wereld voortvloeien zijn: inventarisatie, onder meer van de onderzoeksgroepen binnen ons 

land binnen verschillende onderzoeksdomeinen, maar ook inventarisatie van 

wetenschappelijk onderzoek en publicaties van onder meer diefstal in woningen. Daarnaast 

willen we zoveel mogelijk een structurele informatie-uitwisseling tussen onze directie en de 

academische wereld stimuleren. 

 

Het tweede domein binnen het actieplan Diefstal in Woningen, waar wij actief op verder 

zetten is innovatie en technologie. 

 

In dat verband kunnen wij meedelen dat het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed 

van nieuwe technologieën op de criminaliteitsbeheersing is gelanceerd op 1 november.  Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door de VIVES-Hogeschool en de Universiteit Antwerpen.  De 

burgers worden in hun dagelijks leven steeds meer geconfronteerd met nieuwe 

technologieën, die helaas misbruikt worden door personen met kwade bedoelingen.  De 

daders zijn overigens vaak uitgerust met gesofisticeerd materiaal om hun misdrijf te plegen.  

Via dit onderzoek proberen wij een inventaris op te maken van de meest gebruikte nieuwe 

technologieën en te zien hoe we ons kunnen beveiligen tegen de verkeerde aanwending 

ervan.   

Een andere belangrijke outcome is dat dit onderzoek ons zal toelaten om onze kennis en 

strategieën inzake preventie hieraan aan te passen. Het overheidsbeleid inzake 

criminaliteitsbeheersing moet namelijk aangepast zijn aan de opkomst van deze nieuwe 

technologieën. 

Ik zou u willen vragen kennis te nemen van het doel van dit onderzoek en uw eerste 

indrukken hieromtrent te geven tijdens de workshop “Nieuwe technologieën” die deze 

namiddag wordt georganiseerd.   

 



Een andere belangrijk actiepunt is het faciliteren van de registratie van goederen en 

gegevens via een technologisch oplossing. 

Vandaag de dag is het voor de politie vaak een moeilijke opdracht om gestolen goederen 

terug te bezorgen aan zijn rechtmatige eigenaar.  Mensen kunnen nog te weinig een 

gedetailleerde beschrijving van hun gestolen goederen formaliseren.  Ook hiervoor trachten 

we een oplossing aan te reiken, via een “virtuele kluis”. 

We gaan hiervoor in zee met de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, welke 

verantwoordelijk zijn voor de e-ID.  De e-ID is een vertrouwd medium dat meer en meer 

toepassingen kan verlenen.  Eveneens de registratie van goederen willen we via dit medium 

mogelijk maken. We trachten een digitale databank te ontwikkelen die dient aangevuld te 

worden door de burger zelf.  In deze databank kunnen alle gegevens betreffende de 

waardevolle goederen opgeslagen worden.  Dit kan gaan van elektronica naar juwelen, 

kunstwerken en andere waardevolle goederen.  De databank wordt afgeschermd van 

eender welke inkijk en is dus zeer vertrouwelijk.  Worden burgers alsnog het slachtoffer van 

een inbraak en/of brand dan kunnen ze op een eenvoudige manier een overzicht van de 

waardevolle goederen voorleggen aan de politie en/of verzekeringsmaatschappij. 

Deze tool is momenteel in volle ontwikkeling en eind 2015 kunnen voorgesteld worden. Uw 

input hiervoor is echter steeds van harte welkom. 

 

Een laatste - maar niet minst belangrijke - pijler binnen het actieplan is de samenwerking met 

andere instanties en beleidsniveau’s. 

 

Een eerste aspect binnen deze pijler is versterken van de Europese dimensie in de aanpak 

van diefstal in woningen.  

Reeds tijdens het Europees voorzitterschap in het najaar 2010 hebben we de focus gelegd 

op “een veilige thuis in een veilige buurt via het project “a secure home in a safe community, 

through prevention, community policing and restoration”. 

Wij zijn zeker niet de enige lidstaat die met de problematiek van diefstallen in woningen te 

kampen heeft. Daarom heeft onze directie op 1 oktober 2013 het Europees project “An 

integral methodology to develop an information led and community orientated policy to 

tackle domestic burglary”, kortweg “Domestic Burglary” gelanceerd.  Dit project - 

gefinancierd met steun van de Europese Commissie - wil een integrale en geïntegreerde 

aanpak van inbraakpreventie op Europees vlak bevorderen.  Door goede praktijken en 

ontwikkelingstools over te dragen kunnen ook andere EU-landen kennis en expertise 

verwerven of uitbreiden en werk maken van preventie rond woninginbraak. 

De doelstelling van dit Europees project “domestic burglary” is het ontwikkelen van een 

methodologie ter beheersing van woninginbraken. Het beoogt op een gestructureerde wijze 

een aanpak inzake diefstal in woningen uit te werken, waarbij een ruimer kader wordt 

gecreëerd en waarbij deze maatregelen breder omkaderd worden.  Het project heeft een 

looptijd van 15 maanden en eindigt dus volgende maand op 31 december 2014.  Deze 

conferentie vormt tevens het sluitstuk van dit Europees project.  Deze namiddag worden de 

resultaten uitvoerig voorgesteld in één van de workshops.  

 



Een tweede aspect is het bouwen van bruggen met de gewesten. Deze partners worden 

immers zelden geraadpleegd in het kader van de uitwerking van een preventiebeleid, maar 

hun rol is daarom niet minder cruciaal.  Wij hebben de verschillende afgevaardigden van de 

gewesten ontmoet in het kader van stedenbouw en de beveiliging van sociale woningen om 

de krijtlijnen van onze toekomstige samenwerking uit te stippelen.  Rekening houdend met de 

6e staatshervorming zal dit aspect van samenwerking met de regio’s in de toekomst nog 

verder worden ontwikkeld. 

 

De samenwerking met de provincies en de lokale overheden is ook een punt dat wij hebben 

willen uitbouwen.  In dat verband wil de AD Veiligheid en Preventie ondersteuning bieden 

aan ieder lokaal of provinciaal preventieproject dat een draagwijdte op nationaal niveau 

wenst.  Eén van de beste voorbeelden daarbij is de uitstekende samenwerking op alle 

niveaus voor de nationale actiedag 1 dag niet.  Maar ik laat het woord aan de provincie 

Limburg om u hier straks meer over te vertellen. 

 

Wij hebben vastgesteld dat de overheden niet alleen staan in de strijd tegen inbraak.  Ook 

de privé-sector speelt een sleutelrol in deze materie.  Er zijn al contacten gelegd met 

verschillende privé-partners om een duurzame samenwerking tot stand te brengen.  Wij 

zetten de samenwerking met andere privé-partners alleszins voort in de komende maanden. 

 

Ik wens ook nog de nadruk te leggen op onze communicatie inzake preventie van diefstallen 

in woningen, die steeds meer focust op het gebruik van sociale media.  Het gebruik van 

sociale media bij de politiediensten en preventiediensten werd bestudeerd.  Wij vragen onze 

partners regelmatig onze preventieboodschappen te verspreiden via die 

communicatiekanalen. 

 

 

Met dit overzicht van de stand van zaken en resultaten van het Actieplan van 2014, wil ik dan 

nu het startschot geven voor deze 2e Staten-Generaal.  Ook nu weer komen sprekers vanuit 

de verschillende ketens van de veiligheidscyclus en vanuit diverse beleidsniveau’s hun visie 

weergeven op de aanpak van diefstallen in woningen. 

 


