
Persbericht 16 oktober 2020 
Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen 

 

Beveilig je tegen inbraak met  

de actie “1dagniet” 

 
 

 
Van 19 tot 25 oktober organiseert de FOD Binnenlandse Zaken “1dagniet”, 

de nationale campagne tegen woninginbraak. Die campagne loopt naar 
jaarlijkse gewoonte in samenwerking met de federale politie, de 

provincies, de politiezones en de gemeenten, de lokale preventiepartners 
en de private partners. Dit jaar is de zevende editie.   

 
 

 

Tijdens de donkere maanden neemt het aantal huisinbraken toe. Door de coronamaatregelen zijn we 

minder uithuizig. Dit creëert de perceptie van een verlaagd risico op een inbraak. De praktijk leert 

echter dat inbrekers amper 5 minuten nodig hebben om in de woning te betreden, te stelen en weg 

te vluchten. Een korte afwezigheid volstaat.  

“1dagniet” brengt de nood aan verhoogde aandacht voor de inbraakgevoeligheid en inbraakpreven-

tie van woningen onder de aandacht.  

 

Preventie 

Een inbraak voorkomen begint met goede gewoonten, zoals steeds de deuren en ramen op slot 

doen, ook al ben je maar even weg en aantrekkelijke voorwerpen zoals laptop en smartphone ver-

bergen.  

Tijdens de korte herfst- en winterdagen is het makkelijker voor inbrekers om vast te stellen of ie-

mand afwezig is: geen licht, rolluiken niet neergelaten. Geef dus de indruk dat er iemand thuis is 

door lampen met tijdschakelaars te gebruiken of de radio te laten spelen. 

Een ander aandachtspunt zijn de inbraken via de eerste verdieping, die frequenter voorkomen. Het is 

belangrijk om ook de eerste verdieping van de woning te beveiligen want inbrekers gebruiken alles 

wat binnen hun bereik ligt om op de eerste verdieping te komen: dakgoot, tuinmeubels, ladder, stel-

ling, ... 

 

Diefstalpreventieadviseur 

Voor meer informatie over gerichte inbraakpreventie kan  een beroep worden gedaan op de dief-

stalpreventieadviseur van de gemeente of lokale politiezone. Die komt gratis langs en analyseert de  

zwakke punten inzake de beveiliging van de woning. De diefstalpreventieadviseur doet aanbevelin-

gen om de inbraakrisico’s in te dammen.  Er is geen verplichting. De adviezen van de diefstalpreven-



tieadviseur zijn bovendien neutraal, objectief en volledig gratis.  

 

Op de website www.1dagniet.be staan talrijke preventietips. “1dagniet” staat ook op Facebook, 
Instagram en Twitter. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Voor meer informatie: Gouverneur van West-Vlaanderen -  05040.58.11 

 

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van 

gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 
 

 

 

http://www.1dagniet.be/
http://www.gouverneurwest-vlaanderen.be/

