
Verklein het risico op 
een woningoverval

Niet alleen winkels, benzinepompen en fastfoodrestaurants worden overvallen, ook 
woningovervallen komen voor. De kans dat u in uw woning overvallen wordt is klein, maar 
behoort wel tot de realiteit. Naast het opvolgen van de onderstaande tips, kunnen ook de 
maatregelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen de kans op een woningoverval aanzienlijk 
verkleinen. Het keurmerk is er onder andere op gericht dat u van binnenuit altijd kunt zien 
wie er voor de deur staat. 

DOE NOOIT ZOMAAR OPEN
•	 Maak	met	uzelf	de	afspraak	dat	u	niet	open	

doet	zonder	eerst	te	kijken	wie	er	voor	de	
deur	staat.	

•	 Maak	bij	woongebouwen	met	een	centrale	
toegang	alleen	open	voor	uw	eigen	bezoek.

•	 Kijk	door	het	raam,	deurspion	of	gebruik	de	
intercom.

•	 Doe	een	stevige	kierstandhouder	op	de	
deur,	zodat	niemand	de	deur	kan	openen	
en	u	naar	binnen	kan	duwen.

•	 Vraag	wie	de	persoon	is	en	wat	deze	komt	
doen.	Vraag	bij	twijfel	om	een	legitimatie,	
ook	als	hij	zegt	namens	de	gemeente,	een	
bedrijf	of	een	instelling	te	komen.	Indien	
u	dan	nog	twijfelt	aan	zijn	goede	
bedoelingen	is	het	verstandig	om	-	vóórdat	
u	de	persoon	binnenlaat	-	ter	controle	te		
bellen	naar	het	betreffende	bedrijf	of	
instantie.	

•	 Aan	onverwachts	bezoek	(bijvoorbeeld	een	
elektriciteitsbedrijf)	kunt	u	ook	vragen	om	
op	ander	tijdstip	terug	te	komen	als	er	
meerdere	mensen	thuis	zijn.

BLIJF ALERT
•	 Als	u	een	collectant	niet	kent,	laat	deze		

buiten	wachten	en	doe	de	deur	even	dicht	
terwijl	u	uw	portemonnee	gaat	halen.	Het	
is	ook	handig	om	een	klein	geldbedrag	
vlakbij	de	voordeur	neer	te	leggen	(in	de	
meterkast	bijvoorbeeld).	Een	collectant	is	
verplicht	een	legitimatiebewijs	en	een	
afschrift	van	de	vergunning	van	de	
gemeente/collecterende	instantie	bij	zich	
te	dragen.	

•	 Wees	bedacht	op	zielige	praatjes	of	
smoezen	die	oplichters	gebruiken	om	
binnen	te	komen.	Als	onbekenden	‘in	
nood’	aan	de	deur	komen	en	vragen	of	
ze	het	alarmnummer	mogen	bellen,	laat	
ze	dan	niet	binnen,	maar	bel	zelf	het	
alarmnummer.

•	 Geef	nooit	uw	bankpas	en/of	pincode	af.
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WEES VOORZICHTIG
• Koopt u nieuwe apparatuur, zet de 

verpakkingsdoos dan niet opvallend bij het 
oud papier. Daders kunnen daaraan zien dat 
er kostbare spullen in huis aanwezig zijn. 

• Wees niet loslippig over waardevolle 
spullen of geld dat u in huis heeft. 

• Met name ondernemers dienen te 
voorkomen dat geld van de zaak in huis 
bewaard wordt.

• Wees voorzichtig met informatie over 
uzelf. Denk daarbij aan informatie over 
avonden waarop u alleen thuis bent of over 
tijdstippen waarop u weggaat of thuiskomt.
Vergeet niet dat inbrekers en overvallers 
mee gaan met hun tijd. Ze bekijken niet 
alleen uw woning of u thuis bent, maar 
ze zijn ook te vinden op het internet. Ook 
daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus 
geen melding op Twitter, Hyves of op uw 
weblog waar u bent of naar toe gaat. 

• Let op met contacten die u legt via 
internet. U weet immers nog weinig over 
de persoon waarmee u contact heeft. 
Spreek bijvoorbeeld eerst een aantal keer 
buitenshuis af om iemand beter te leren 
kennen. Gaat het om de ver- of aankoop 
via bijvoorbeeld een veilingsite, kies dan 
voor de overdracht van de goederen voor 
een neutrale plek met meerdere mensen. 

• Afspraak met een onbekende aan huis?  
Zorg dat er bekenden bij u aanwezig zijn.

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een 
veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de 
sociale veiligheid in en rond woningen, 
wooncomplexen en wijken. Een van de eisen 
van het keurmerk is dat bewoners altijd kunnen 
zien wie er voor de deur staat. Bijvoorbeeld 
door glas naast de deur of een deurspion. Ook 
goede (openbare) verlichting en groenbeheer 
- dat in het Politiekeurmerk Veilig Wonen is 
vastgelegd - zorgen ervoor dat er zicht is vanaf 
de straat en vanuit andere woningen op uw 
voordeur.

Het keurmerk stelt ook andere eisen zoals 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, 
deuren en lichtkoepels. Ook op de 
schuur of garage als de woning via een 
tussendeur bereikbaar is. Maar denk ook aan 
rookmelders op iedere etage. Want naast 
inbraakveiligheid zegt het keurmerk ook iets 
over brandveiligheid. 

Op www.politiekeurmerk.nl 
kunt u meer informatie over dit 
keurmerk vinden. 

Tijdens een overval
Mocht het misgaan en u wordt overvallen, denk dan 
aan uw eigen veiligheid en pas het RAAK-principe toe:

• Rustig blijven.
• Accepteren: accepteer wat wordt gezegd en 

gevraagd en volg bevelen snel en kalm op.
• Afgeven van het geld en/of de goederen waar  

om wordt gevraagd.
• Kijk goed zonder uzelf in gevaar te brengen. 

Probeer een signalement van de dader(s) te  
onthouden voor de politie (gezicht, postuur, 
spraak/accent, kleur en type kleding, littekens 
en tattoeages).

Wat te doen na een overval
• Noteer de (bijzondere) kenmerken van de dader. 
• Noteer het kenteken van het vluchtvoertuig.
• Waarschuw direct de politie, bel 112.
• Ga niet opruimen of schoonmaken.


