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Deur staat .nog
Alle voorlichtingscampagnes ten spijt, worden er in
Nederland elke dag toch nog 240 inbraken gepleegd.
door Niki van der Naald
BREDA - Hebben Brabanders

- specifiek Bredanaars - Flevolanders
en Limburgers zulke slechte sloten op hun deur? Of valt daar simpelweg meer aan waardevolle
spullen te halen?
· De cijfers van woninginbraken
die het Verbond van Verzekeraars
vandaag presenteert werpen de
vraag op waarom in de ene regio
relatief veel vaker wordt ingebroken dan in de andere. Zowel verzekeraars als de politie kunnen de
regionale verschillen niet zomaar
één op één verklaren. "Wat vaak
· wel meespeelt is dat cijfers beïnvloed kunnen worden door een
zeer actieve serie-inbreker of een
bende die in een bepaald gebied
actief is", reageert Rodney Bos,
landelijk coördinator wortingin'br~ken bij de Nationale Politie.
Het algemene beeld dat de verze.keraars schetsen op basis van alle
door hen gehonoreerde inbraak· claims uit 2012 en 2013 komt over'-éen met het beeld dat de politie
zelf ook heeft op basis van haar ei.gen cijfers van aangiftes en meldingen van inbraken. Er is sprake
van een dalende trend die zich
ook dit jaar lijkt voort te zetten.
Maar ook: dat ondanks alle waarschuwingscampagnes
over de vergrote inbraakkans tijdens 'de don-

kere dagen' elke dag 240 inbraken
en inbraakpogingen gepleegd worden. Gemiddeld schadebedrag:
1000 euro.
De politie vindt het aantal ook te
hoog, maar is vooral blij dat burgers sneller geneigd zijn via 112
melding te maken van verdachte
situaties die op een inbraak kunnen wijzen. "Lang bestond het
misverstand dat je het noodnummer alleen mag bellen als er iemand bloedend op straat ligt. We
zien na een campagne dat 112 nu
vaker voor inbraken gebeld

"Nu

112 vaker
gebeld wordt voor
een inbraak
kunnen we daders
beter pakken
Rodney Bos, Nationale Politie

GEMIDDELDE AANTAL INBRAAKCLAIMS

PER DAG (2009-2013)

wordt. Daardoor zijn we beter in
staat zijn daders te pakken", zegt
Rodney Bos. Dat inbrekers op grote schaal nog steeds Ii n slag-w ten te slaan in Nederlandse huishoudens, komt in één op de vier
gevallen volgens de landelijk coördinator woninginbraken door een
te laconieke houding van bewoners. "Aan het veelvuldig ontbreken van braaksporen te zien, zijn
het meestal geen professionals
die een huis binnenkomen. De
deur stond open of een bewoner
trekt de deur achter zich dicht en
denkt dat dat voldoende is. Maar
een inbreker flippert zo'n deur gewoon' met een bankpas of stukje
plastic open. Laptops en iPads die
in het zicht liggen maken het er
voor een inbreker ook niet minder aantrekkelijk op. Ook zien we
nog steeds dat de sieraden standaard in de slaapkamer liggen.
Niet handig."
Sloten, ook van nieuwbouwhuizen, zijn in principe misschien
wel inbraakproof, maar niet zomaar opgewassen tegen de inbraaktechniek die de politie de
laatste tijd veel tegenkomt: het
kerntrekken. Bos: "Door een
schroef in het sleutelgat te
draaien, halen ze zo de hele cilinder van het slot eruit. Zoiets is
heel simpel aan te passen, maar je
moet je er wel van bewust zijn."
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MEESTE INBRAKEN IN BREDA

vaak open
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Van de gemeenten met ten minste
50.000 huishoudens werd het meest
ingebroken in Breda. leiden is de
'veiligste gemeente' en Delft heeft
het grootste dalingspercentage.

INBRAAKRISICO PER PROVINCIE
Aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens in 2013
Algemeen Nederlands Inbraakpeil (ANIP):4,4
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