
DIEFSTALPREVENTIE IN BEDRIJFSGEBOUWEN! 

Werktuigen en machines op tuinaanlegbedrijven worden meer en meer het mikpunt van 

rondtrekkende dievenbendes. Preventie en beveiliging dringen zich dus op. Op 6 november 

organiseerde tuinaanlegkring Groen Groeien een workshop rond diefstalpreventie. 

Preventiecoördinatoren Rebecca Depuydt en Pedro Nollet gaven de aanwezige tuinaannemers heel 

wat nuttige ‘tips en tricks’. Praktijkgetuigenissen van twee tuinaannemers toonden aan dat  

diefstalpreventie en beveiliging van bedrijfsgebouwen een must is. 

Beter voorkomen dan genezen 

Inbrekers gaan steeds goed voorbereid te werk en gaan na een prospectieronde in hoofdzaak 

toeslaan bij de minst beveiligde bedrijfsgebouwen. Zowat 6% van alle inbraken gebeurt in bedrijven. 

Het meest gebruikte inbraakgereedschap is een schroevendraaier of een koevoet. De weerstand 

tegen inbraak van een gebouw bepaalt het succes van de inbreker. Als een inbreker er na 3 minuten 

niet in slaagt om het gebouw te betreden, dan breekt hij de poging tot inbraak af. Inbraakbeveiliging 

is gebaseerd op drie peilers namelijk organisatorische maatregelen, bouwkundige maatregelen en 

elektronische maatregelen. Het vermijden van een verlaten indruk is alvast een goede start. Met 

goede gewoontes zoals alles goed afsluiten bij het verlaten van het gebouw en een goed sleutelplan 

met sleutels die bij een beperkt aantal personen in bezit zijn, kom je al heel ver. Door verdachte 

handelingen onmiddellijk te melden, is een snelle interventie door de politiediensten mogelijk. 

Bouwkundige maatregelen noodzakelijk! 

Een goed hang- en sluitwerk verhoogt alleszins de weerstand tegen inbraak. Een inbraakwerende 

sluitplaat of sluitkom wordt in het deurkozijn gemonteerd met uiteraard zeer lange en stevige 

schroeven. Een vereiste is dat het kozijnmateriaal van voldoende stevige kwaliteit is, anders is 

inbreken een koud kunstje. Veiligheidscilinders met veiligheidsbeslag van zeer hoge kwaliteit zijn een 

must. In moeilijk beveiligbare gebouwen voorziet men best een aparte ruimte (compartimentering) 

zonder vensters met een speciale veiligheidsdeur. Het deurblad bestaat dan uit 2 stalen platen en is 

minstens 50 mm dik. Een dergelijke deur is voorzien van een stalen omlijsting met een verankering 

met schroeven van groot formaat. De afstand tussen de deur en het kozijn mag niet meer dan 2 mm 

bedragen, anders geraakt de inbreker met een koevoet binnen. In dergelijke zeer goed beveiligde 

ruimtes (compartimenten) kan men duur materiaal en machines stockeren. Inbraakwerend of 

gelaagd glas geeft een goede bescherming, zelfs na breuk van de beglazing. Minstens even belangrijk 

is de zeer goede verankering van het raam in de bouwconstructie. Maar al te vaak stelt men vast dat 

een slechte verankering (met lichte en te korte vijzen) van inbraakwerende ramen in de muren dé 

oorzaak is dat inbrekers gemakkelijk kunnen toeslaan. Ze halen gewoon zonder veel moeite het 

volledige raam uit de muurconstructie. Slecht beveiligde lichtkoepels, garagepoort en 

kelderopeningen zijn uiteraard ook geliefkoosde inbraakplekken. 

………… 
‘Als een inbreker er na 3 minuten niet in slaagt om het gebouw te betreden, dan breekt hij de poging 
tot inbraak af.’ 
…………… 
Beveiligingssystemen afwegen op haalbaarheid 

Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met 

voorafgaande organisatorische en bouwkundige maatregelen. Alarmsystemen zijn wettelijk geregeld 



om valse alarmoproepen in te dijken. Deze dienen minstens uitgerust met een buitensirene, een 

buitenlicht of een stil alarm. De buitensirene mag bij alarm maximaal 3 minuten luiden. Bij sabotage 

mag een sirene maximaal 8 minuten luiden. Bij de installatie van een alarmsysteem dient men 

verplicht aangifte te doen bij www.policeonweb.be. Camerabewaking dient men ook aan te geven 

maar dan bij www.privacycommissie.be. Het plaatsen van het gekende pictogram aan elke ingang is 

verplicht. De opgenomen beelden dient men maximaal 1 maand te bewaren. Enkel op deze manier 

zijn de beelden bruikbaar als bewijsmateriaal. Er bestaan nog heel wat extra beveiligingsmaatregelen 

waarvan men dient af te wegen of de kostprijs wel verantwoord is voor het te beschermen 

eigendom. Voorbeelden hiervan zijn infraroodbewaking, bewegingssensoren op afsluitingen of 

druksensoren op paden, smoke-generatoren, … 

Het gebeurt toch! Wat te doen? 

Haal nooit verweermiddelen in huis want deze kunnen tegen jezelf gebruikt worden. Bedenk: de 

overvaller komt voor het geld, niet voor u! Wordt je toch geconfronteerd met inbrekers, blijf dan 

kalm, houd oogcontact en luister actief. Toon duidelijk begrip maar geen sympathie. Vermijd fysiek 

contact. Confronteer hen met de gevolgen van hun daden. Doe steeds aangifte van een inbraak bij de 

politie.  

Investeringsaftrek voor beveiliging 

Er is een verhoogde fiscale aftrek tot 120% mogelijk voor kosten voor het leveren van diensten inzake 

beveiliging. Dit zijn bijvoorbeeld: abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde 

alarmcentrale en kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming. Voor 

investeringen in beveiligingsmateriaal kan men van een bijkomende aftrek van 22,5% genieten, 

namelijk de “aftrek voor investering”. Dit zijn bijvoorbeeld toegangscontrolesystemen, 

alarmsystemen, camerasystemen en inbraakwerend glas. 

 

http://www.policeonweb.be/
http://www.privacycommissie.be/

