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Het begrip woningoverval

Verschillende categorieen door overvallers ingezet:

• Babbeltrucs om de woning binnen te komen

• Bij openen deur direct toegang verschaffen

• Van openstaande ramen of deuren gebruik maken

• Meestal met geweld (minstens fysiek contact), soms

met dreiging van een wapen



De statistieken

• Afgelopen jaren een stijging in het aantal overvallen op zowel

winkels als woningen (een stijging van 21% in 2009 t.o.v. 2008)

• In 2009 een stijging van 27% naar 891 woningovervallen

• 146 overvallen beroepsmatig

• 156 overvallen op de doelgroep senioren (55+)

• Er is een categorie willekeurige woningovervallen

• Meeste woningovervallen tussen 17.00 en 05.00 uur

• Signalering dat daders jonger worden; 

• % is tussen 17 en 24 jaar



Doelstelling overheid

• Aantal overvallen met minimaal 20% terug brengen

• Diverse instrumenten inzetten, zoals:

• Politie-inzet op hot spots en bepaalde tijden

• Camera toezicht

• Helikopters

• Samenwerking tussen partijen intensiveren

Voor woningen:

• Kiestandhouder

• Verlichting bij voordeur en achterdeur

• Communicatie met bewoners

• Samenwerking tussen partijen intensiveren



Verlichting en een kierstandhouder

Kierstandhouder kost 

rond 15,- euro

Deurspion kost rond de 6,- euro. 

Luxere varianten met een groter 

beeldscherm aan de binnenkant 

van de deur zijn rond de 100,- euro.



De veiligheidtips voor bewoners

• Deze staan onder elkaar in onze flyer

• Zorg dat u niet veel contant geld in huis hebt

• Zorg dat er niet veel geld op uw bankrekening  

staat (gedwongen uw pas met code af te staan)

• Geef niet al te veel informatie weg op sociale 

websites, bijvoorbeeld wanneer u weg bent, of u 

alleen bent en of u waardevolle spullen in huis 

heeft.



Flyer

‘Verklein het risico op een woningoverval’



Toch slachtoffer van een woningoverval?

• In onze flyer staat wat u dan kunt ondernemen

• Slachtoffers komen in aanmerking voor 1.000,- euro 
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven om 
veiligheidsmaatregelen in de winkel of woning te 
kunnen nemen (www.schadefonds.nl)

• Kijk op de website van uw eigen politiekorps wat uw 
korps doet aan woningovervallen

• Via www.politiekeurmerk.nl/consument vindt u de 
dichtsbijzijnde PKVW-erkende beveiligingsbedrijven 
om de kans op (herhaling)slachtofferschap te 
verkleinen



Dossier overvalcriminaliteit op CCV site



Waar helpt het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen bij?

Een veilig huis in een veilige wijk!



Nadenken over niveau en plaats

openbare verlichting

• Herkenning

De keuze van de 

wijkbewoner om bij 

twijfel een andere kant op 

te lopen

• Niet in het licht

Inbrekers werken liever 

niet in het licht in een 

alerte buurt



Nadenken over groen & verlichting

• Groenplan en 

verlichtingsplan moeten

elkaar niet hinderen

• Bomen hebben de neiging

tot groeien, lichtmasten

niet

• PKVW heeft voorbeelden van 

goede verlichtingsplannen



Nadenken over sociaal veilige

achterpaden
• Verkaveling en verlichting van 

de achterpaden

• Voorkom sluiproutes

• Een onverlicht achterpad van 1 
meter breed met  hoeken is 
geen probleem in het
Bouwbesluit, wel voor het
PKVW



• De keuze van de voordeur is 
in het ontwerp nog

eenvoudig aan te passen

2 meter

6 

meter

Nadenken over de ligging van de voordeur



Nadenken over overzichtelijkheid

• Overzichtelijkheid van een
entreepartij

• PKVW: Nis minimaal 2x zo
breed als diep

• Ook in het kader van 
woningovervallen



Nadenken over ontwerp gebouw

• Toegankelijkheid

gebouw

• Vluchtvriendelijkheid

van het gebouw; wel

makkelijk naar buiten, 
niet naar binnen

• De voordeur van het

gebouw moet dicht, 

maar de achterdeur

mag open staan?



Nadenken over inbraakwerendheid

• Het PKVW vindt het

belangrijk dat bewoners

veilig hun fietsen

kunnen opbergen

• Een berging is niet

verplicht in het

Bouwbesluit

Ook een garage hoeft

niet inbraakwerend te

zijn in het Bouwbesluit



• Compartimentering en 

doorzicht

• Kies voor kleinschaligheid

• PKVW; niet iedereen hoeft

overal te komen.

Maak van te voren een

keuze en ontwerp daarnaar

PKVW & onveiligheidsgevoelens



Toegankelijkheid en sociale veiligheid in bergingcomplexen



• Woninginbraak

• Inbraak berging en schuur

• Fietsdiefstal

• Inbraak auto

• Autodiefstal

• Vernieling

• Graffiti

• Brand

• Onveiligheidsgevoelens

Het PKVW beïnvloedt met eisen en 

aanbevelingen de (sociale) veiligheid



Voordelen PKVW

• Objectieve normen

• Aan veel vormen van criminaliteit wordt aandacht

geschonken

• 90% bewezen minder kans op inbraak

• PKVW Nieuwbouw wacht niet tot er problemen zijn!

• Samenwerking

• Eindinspectie

• Certificaat als bewijs / veiligheidsgevoel

• Korting verzekeringspremie voor de bewoners

• Beheerplan zodat wijk ook in toekomst heel, schoon

en veilig blijft



www.politiekeurmerk.nl



www.politiekeurmerk.nl

Alle handboeken en brochures zijn gratis te downloaden


