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Inbraakpreventieplatform 

Nationale enquête: emotionele gevolgen van een woninginbraak 

 

Het Inbraakpreventieplatform is een nieuw initiatief dat Belgen bewuster wil maken van de 

risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Hiervoor voert het platform tweejaarlijks 

een nationale enquête om het gedrag, de visie en de gevoelens van de Belg rond 

woninginbraken en preventie in kaart te brengen. Zo wordt er niet enkel ingespeeld op de 

actualiteit, maar worden diverse aspecten van inbraakpreventie gericht naar de consument 

gecommuniceerd.  

Website met nieuwe inbraakpreventiecheck 

Maar het Inbraakpreventieplatform gaat verder dan twee onderzoeken per jaar. Zo wordt 

ook een website met een nieuwe inbraakpreventiecheck gelanceerd: de bezoeker ontdekt 

binnen enkele minuten hoe veilig de verschillende onderdelen van de eigen woning op dat 

moment is en wat hij of zij concreet kan doen als het huis inbraakgevoelig blijkt. De site biedt 

ook een inkijk in de verschillende inbraakmethodes en geeft concrete oplossingen en tips 

voor beveiliging in, aan en om het huis. De bezoeker kan er ook zeer eenvoudig 

contactgegevens van de lokale inbraakpreventieadviseur vinden om een kosteloze audit 

van de woning te laten uitvoeren. De website brengt de burger daarnaast in contact met de 

juiste personen voor advies of voor concrete oplossingen. Op de Facebook-pagina van het 

platform vindt de bezoeker het hele jaar door allerlei tips en weetjes. 

Samenwerking met verschillende partners 

Het platform ondersteunt de doelstelling van de overheid om het aantal inbraken jaarlijks 

sterk terug te dringen. Voor kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie, is er een 

samenwerking met 1dagniet, de nationale actiedag tegen woninginbraken georganiseerd 

door de FOD Binnenlandse Zaken. Het initiatief verenigt verschillende partners, waaronder 

Hörmann en Niko, die de campagnes financieel en inhoudelijk mogelijk maken. 
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Het onderzoek 

Een woninginbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers. Mogelijke financiële 

schade is een gekend gevolg, maar er is vandaag nog weinig geweten over de emotionele 

weerslag ervan. Het platform brengt aan de hand van de enquête de gevoelens van de Belg 

in kaart en laat mensen zo stilstaan bij diverse aspecten van de problematiek in hun eigen 

leefwereld en die van vrienden, buren en familie. Het platform communiceert nu de eerste 

onderzoekresultaten, omdat er in de aanloop naar de winterperiode traditioneel een stijging 

van het aantal inbraken wordt vastgesteld. 

Het onderzoeksbureau iVOX voerde in opdracht van het Inbraakpreventieplatform een 

online onderzoek uit tussen 5 september 2018 en 14 september 2018 bij 1000 Belgen 

representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 

3,02%. Het platform werkte samen met 1dagniet voor de opmaak van de vraagstelling.  

Naast een representatief staal van de Belgische bevolking waaronder Belgen die ooit in 

aanraking kwamen met een inbraak in de eigen woning, in de woning van familie, vrienden 

of buren, of die er nog nooit mee in aanraking kwamen, werden 207 Belgen extra bevraagd 

die de laatste 5 jaar slachtoffer werden van een inbraak in hun woning. Dit om een beter 

beeld te krijgen van de impact van zo’n gebeurtenis op het veiligheidsgevoel van de Belg, en 

de beslissingen die genomen worden op vlak van beveiliging.  

 

Drie grote keyconclusies 

 

1) Het grote merendeel van de slachtoffers van een woninginbraak geeft aan hier 

emotionele of zelfs fysieke gevolgen van te dragen. Het verliezen van het veiligheidsgevoel 

thuis is een frequent terugkerend effect. 

2) Eén keer, maar dan nooit meer: de meeste veiligheidsmaatregelen worden pas na een 

woninginbraak genomen. Pas na de inbraak onderneemt men actie. 

3)  Ook al doet men ze meestal op slot: woninginbraken gebeuren vooral via een raam of 

deur op de benedenverdieping. 
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1) Woninginbraak heeft vaak een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel in huis 

De gemiddelde Belg voelt zich redelijk veilig in huis en geeft dat gevoel dan ook een score van 

7,9/10. Bovendien schat bijna niemand de kans groot dat er het komende jaar bij hen 

ingebroken wordt. Maar, 7 op de 10 van de  bevraagde slachtoffers van woninginbraken 

geven wel aan dat ze hun veiligheidsgevoel thuis verloren na een inbraak. Zij geven hun 

veiligheidsgevoel na de inbraak gemiddeld maar een 5,4/10 en slechts een tiende van hen 

zegt dat ze hier geen psychische of fysieke gevolgen van gedragen hebben.    

Verlies van veiligheid overheersend gevoel 

Een representatieve sample van de Belgische bevolking geeft het veiligheidsgevoel thuis 

een gemiddelde van 7,9/10. Maar liefst een derde geeft het zelfs een score van 9 of 10 op 

10. Oudere leeftijdsgroepen lijken zich bovendien thuis veiliger te voelen dan jongere: 55-

plussers geven een score van 8,1/10. Er zijn op dit vlak geen opvallende verschillen 

merkbaar tussen de verstedelijkte en de landelijke gebieden in België. Wanneer gevraagd 

wordt naar het veiligheidsgevoel van de Belgen die de laatste 5 jaar zelf een woninginbraak 

meemaakten, zien we wel een duidelijk patroon verschijnen. Zij geven hun veiligheidsgevoel 

thuis voor de inbraak gemiddeld een 7,9/10. Na de inbraak zakt dat gemiddelde tot amper 

5,4/10. 

Het verlies van het veiligheidsgevoel in eigen huis wordt het vaakst genoemd als effect van 

een woninginbraak. Van de 207 personen die de laatste 5 jaar een woninginbraak 

meemaakten, geeft 7 op de 10 namelijk aan dat ze daardoor hun gevoel van veiligheid in 

huis kwijt zijn. Ook respondenten wiens nabije vrienden en/of familie al slachtoffer werden 

van woninginbraak leven erg met de slachtoffers mee en ondervinden hiervan zelfs een 

effect in hun eigen leven: 4 op de 10 van hen verloren hierdoor hun veiligheidsgevoel in hun 

eigen huis. 

Slechts een tiende van degenen die de laatste 5 jaar een woninginbraak meemaakten, geeft 

aan hier geen enkel fysiek of mentaal gevolg van gehad te hebben. Naast het verliezen van 

het veiligheidsgevoel in huis, geeft ook 42% aan bij elk geluid(je) wakker te worden, en zegt 

meer dan een derde van de respondenten dat ze onrustig slapen (37%), niet goed in slaap 

geraken (37%) en/of schrikken van elk geluidje in huis (35%).  

Effect blijft soms tot een jaar na de inbraak 

De helft van de respondenten die aangaven lichamelijke of psychische gevolgen van de 

inbraak gehad te hebben voelden nog een maand tot een jaar na de inbraak de effecten 

hiervan. Maar liefst 15% had er meer dan een jaar last van. Meer dan een derde van de 

respondenten (35%), verwacht hiervan altijd nog wel de effecten te zullen blijven voelen. 

Vrouwen reageren extremer 

Bij vrouwen heeft een inbraak een extremere impact. Hoewel er vóór voor de inbraak nog 

geen significant verschil is in veiligheidsgevoel tussen mannen en vrouwen, voelen vrouwen 

zich na de inbraak duidelijk onveiliger (Mannen geven dit gevoel een 6/10 en vrouwen 

4,8/10). 
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Vrouwen hebben ook vaker last van zowat alle gevolgen van een woninginbraak 

(bijvoorbeeld: bij elk geluidje wakker worden V: 53% en M: 30%; onrustig slapen V: 43% en 

M: 30% ). Mannen geven dan weer zes keer zo vaak aan dat ze geen fysieke of mentale 

gevolgen hebben overgehouden aan de inbraak. 

Belgen schatten kans op wonininbraak niet groot in 

Vier op de 10 Belgen schat de kans klein in dat ze het komende jaar slachtoffer worden van 

een woningbraak. Slechts 4% schat de kans dat dit hen zal overkomen groot in. Personen die 

nog nooit in aanraking kwamen met een woninginbraak, zeggen zelfs in 44% van de gevallen 

dat de kans op een inbraak bij hen klein is.  

Bij de Belgen die de laatste 5 jaar een woninginbraak meemaakten schat dan weer 13% van 

hen de kans groot in dat ze het komende jaar nog eens slachtoffer worden van een inbraak. 

Slechts iets meer dan een vierde zegt dat deze kans klein is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Eén keer, maar nu nooit meer: men beveiligt vaak pas na de feiten het huis 

De Belg schat de beveiliging van zijn huis vrij goed in met gemiddeld een score van 7/10. 

Recente slachtoffers van woninginbraken schatten de beveiliging van hun huis net iets hoger 

in: 8/10. In deze groep geeft 9 op 10 wel aan dat ze minstens een deel van hun 

veiligheidsmaatregelen pas na de inbraak namen. Eén van de maatregelen die het 

Inbraakpreventieplatform aanbeveelt, is een audit van de woning laten uitvoeren door een 

diefstalpreventieadviseur. Bij de groep inbraakslachtoffers heeft 1 op de 7 al eens advies of 

bezoek gekregen van een preventieadviseur, maar meestal pas na de feiten. Bij de doorsnee 

Belgische bevolking is dat slechts bij 1 op 20 het geval.  

Score voor beveiliging woning stijgt met de leeftijd 

De Belg geeft de beveiliging van zijn of haar huis een gemiddelde score van 7 op 10. Een 

vijfde van de Belgen vindt zelfs dat zijn of haar woning uitstekend beveiligd is. De 55-plussers 

geven vaker aan dat hun huis uitstekend beveiligd is (30% van de 55-plussers deelt deze 

mening, t.o.v. slechts 11% bij de mensen jonger dan 34). Ook de gemiddelde score die men 

aan de beveiliging van zijn of haar huis geeft, stijgt met de leeftijd (55+: 7,6/10). Personen 
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uit het representatieve sample van de Belgische bevolking die al eens in aanraking kwamen 

met een woninginbraak (in de eigen woning of bij naasten) beschrijven hun woning ook als 

beter beveiligd dan mensen die hier nog niet mee in aanraking kwamen. 

Respondenten die het gevoel hebben dat hun woning goed beveiligd is, schatten de kans 

op een woninginbraak het komende jaar vaker klein in. Degenen die deze kans als klein 

zien, geven de beveiliging een 7,4/10 (t.o.v. Belgen die de kans op een inbraak als “groot” 

zien: 6,2/10, mensen die de kans als “niet groot en niet klein” zien: 7/10). 

In de steekproef van 207 Belgen die de laatste 5 jaar slachtoffer werden van een 

woninginbraak, is de gemiddelde score voor de beveiliging van het eigen huis een 7,9/10. 

Ook hier geven 55-plussers de beveiliging van hun woning een hogere score (8,2/10). 

Letten op afsluiten deuren en ramen: populairste preventieve maatregel 

Zes op de tien Belgen (58%) geven aan dat ze goed letten op het afsluiten van deuren, de 

helft (47%) zegt ook goed te letten op het afsluiten van de ramen en een even groot 

aandeel geeft aan goede sloten te hebben op de deuren. Andere populaire 

veiligheidsmaatregelen zijn onder meer (rol)luiken voor de ramen (33%) en het laten 

branden van de verlichting binnen (27%), ook als men zelf buitenshuis is. Slechts 5% van de 

Belgen heeft echter al bezoek of advies gekregen van een diefstalpreventieadviseur.  

Reactie komt pas na de inbraak 

Bij 9 op de 10 Belgen die de laatste 5 jaar slachtoffer werden van een inbraak in hun eigen 

woning, wordt aangegeven dat ze minstens een deel van de veiligheidsmaatregelen pas na 

de inbraak namen. Bij niet minder dan 4 op 10 van hen werden alle veiligheidsmaatregelen 

pas na de inbraak geïnstalleerd. Amper 15% van de respondenten die de laatste 5 jaar 

slachtoffer werden van een inbraak, heeft al eens advies of een bezoek gehad van een 

preventieadviseur. Dat gebeurde in 6 op 10 van de gevallen pas nadat er werd ingebroken. 

Het merendeel van de inbraakslachtoffers (9 op 10) die al eens advies of een bezoek van de 

adviseur kregen, volgden dat advies wel minstens gedeeltelijk op.  

Franstaligen en Belgen die in verstedelijkte gebieden wonen, geven vaker aan dat ze geen 

veiligheidsmaatregelen getroffen hebben voor een inbraak (FR: 16%, NL: 9%, verstedelijkt: 

14%, landelijk: 10%).  

Belg wel bereid maatregelen te nemen 

Wanneer de Belgen die nog nooit in aanraking kwamen met een woninginbraak gevraagd 

worden of ze extra veiligheidsmaatregelen zouden treffen wanneer ze slachtoffer zouden 

worden van een woninginbraak, antwoordden de meesten bevestigend. Slechts 3 op de 10 

zeggen dat ze na zo’n gebeurtenis geen extra veiligheidsmaatregelen zouden treffen.  

Een kwart van degenen die nog niet aangaven over goede sloten te beschikken, zouden 

daarin investeren na een inbraak. Een vijfde van de mensen die soms wat nonchalant 

omgaan met het afsluiten van deuren, zouden hier beter op letten. Een vijfde van de 

respondenten die aangeven nog nooit advies of bezoek van een diefstalpreventieadviseur 

gehad te hebben, zouden die stap na een inbraak wel willen zetten. 



                                                                                               November 2018  

 

© Niko 

3) Ook al doet men ze meestal op slot: woninginbraken gebeuren vooral via een raam of 

deur op de benedenverdieping. 

Bij de respondenten van de enquête werden inbraken meestal ’s nachts gepleegd (tussen 18u 

en 6u), en dit bij 4 op de 5 gevallen via een raam of deur op de benedenverdieoping. Hoewel 

de grootste kost van een inbraak bij de gestolen goederen ligt (gemiddeld 4.789 euro), is ook 

de schade aan het huis een aanzienlijke kostenpost (gemiddeld 1.145 euro). 

De meeste inbraken tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends 

Van de slachtoffers die zich nog herinneren wanneer de woninginbraak gebeurde (9 op de 

tien slachtoffers kon zich het tijdstip nog herinneren), geeft een derde aan dat de inbraak ’s 

nachts plaatsvond, tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends. Een groep iets kleiner dan een 

derde, geeft aan dat de inbraak ’s avonds tussen 18u en middernacht plaatsvond. Overdag 

lijken inbrekers iets minder actief (12% tussen 6u tot 12u en 24% tussen 12u tot 18u). 

Nonchalant met ramen 

Ongeveer een achtste van de respondenten bij wie de laatste 5 jaar werd ingebroken, geeft 

aan dat niet alle deuren vergrendeld of op slot waren op het moment dat er bij hen werd 

ingebroken. Bij 9 op de tien waren wel alle deuren vergrendeld. Maar wat betreft de ramen 

waren er wat meer respondenten onvoorzichtig. Maar liefst 27% had zijn of haar ramen niet 

op slot gedaan of vergrendeld op het moment van de inbraak, en zo’n 5% had zelfs een of 

meerdere ramen open staan.  

Het raam op de benedenverdieping is voor de grootste groep respondenten (30%) dan ook 

de plek waarlangs werd ingebroken. De voordeur (24%) en achterdeur (22%) vervolledigen 

de top 3.  

Herstel- en reparatiekosten gemiddeld 1.145 euro 

De gemiddelde herstel- en reparatiekosten aan het huis ligt bij de respondenten gemiddeld 

op 1.145 euro, al had zes op de tien  “slechts” 500 euro of minder schade. Eén op zeven 

(13%) moest echter meer dan 2 500 euro spenderen aan herstel- of reparatiekosten, wat het 

gemiddelde fel naar boven trekt.  
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De grootste kost aan een woninginbraak is bij de meesten echter niet de opgelopen schade, 

maar wel de waarde van de gestolen goederen. Voor 13% van de respondenten lag de 

waarde van de gestolen goederen op meer dan 10.000 euro. Gemiddeld schatten de 

respondenten de waarde van hun gestolen goederen op 4.789 euro. 
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Contact voor de pers (niet voor publicatie) 

Voorzitter: Frédéric François, + 32 2 773 50 27 

Persverantwoordelijke: Astrid Dupuis, +32 494 91 26 57 

E-mail: info@ipp-ppc.be 

Website: www.inbraakpreventieplatform.be 
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