Inbraken zijn besmettelijk!

Onderzoek van Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) wijst
uit dat kort na een woninginbraak de kans op herhaling groot is. En niet alleen de gedupeerde
bewoners moeten na een inbraak op hun hoede zijn. Ook buren en andere omwonenden
moeten extra op hun tellen passen. Ook zij lopen tijdelijk een verhoogd risico om slachtoffer
te worden. In die zin worden inbraken als besmettelijk gezien.
Het verhoogde risico na een inbraak is het hoogst onmiddellijk na de inbraak en zakt in de
maanden daarna geleidelijk tot het uitgangsniveau. Hoe veel groter het risico is hangt af van
de tijd die is verstreken sinds de inbraak. Maar ook van de afstand. Hoe groter de afstand tot
de woning waarin de inbraak plaatsvond, des te kleiner de kans dat inbrekers daar hun slag
zullen slaan.
Dit studiecentrum heeft enkele verklaringen voor het terugkomen van dezelfde daders in een
buurt. Gestolen goederen worden na uitbetaling van het verzekeringsgeld doorgaans snel
vervangen. Een inbreker heeft ook graag nieuwe spullen en kan weer toeslaan. Inbrekers
komen volgens dit instituut ook vaak terug in een zelfde buurt, vanwege de plaatselijke
bekendheid die zij hebben opgebouwd (goede vluchtroutes en schuilplekken).
Buurtbewoners moeten ook alert zijn als er bij buren is ingebroken. Slachtoffers van een
inbraak verbeteren na een incident vaak het hang- en sluitwerk, waardoor het voor de inbreker
lastiger wordt. Gaat de klus nu teveel tijd kosten of moet hij er veel meer moeite voor doen,
wordt vaak het huis van de buren genomen als het bij deze eenvoudiger is om binnen te
komen.
Wanneer u naar uw woning zou kijken door de ogen van een inbreker, dan zou u wellicht
ontdekken dat deze voor inbrekers aantrekkelijker is dan u dacht. Want een inbreker
beoordeelt een geopend raam en een losliggende ladder in de buurt anders dan u. Hij taxeert
zijn kansen en slaat toe als hij de gelegenheid krijgt.
Wie een inbreker wil ontmoedigen, moet zijn gedrag begrijpen. Waar houdt een inbreker van?
Eenvoudige klussen, weinig voorbereiding en buitenkansjes. Waar heeft hij een hekel aan?
Tijdrovende klussen, lawaai en de angst voor ontdekking. Het blijft een riskant vak, inbreker.

De inbreker spreekt!
Een aangehouden inbreker zat tijdens zijn verhoor op zijn praatstoel en besloot de politie een
kijkje te gunnen in zijn keuken. Hier volgen enkele van zijn uitspraken.
• De beste tijd om in te breken is tussen 03:00 uur en 05:00 uur. Je bent dan in je diepste
slaap. Als ze dan wat horen weten ze niet wat het was of waar het vandaan kwam.
• Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd iemand op wacht.
• Ik kies de woningen zorgvuldig uit. Ik begin 's middags al om te kijken bij welke woning(en)
ik (en anderen) de meeste kans maak.
• Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet het geval dan haal ik trucjes uit om te achterhalen of
er 's avonds/'s nachts iemand is thuis gekomen.
Ik zet een pot of iets groots voor de deur.
Ik doe iets tussen de voordeur. Takje, touwtjes enz.
Ik steek een krant half in de brievenbus.
Ik bel op naar het adres.
Ik kijk of het licht aan is. ‘s-avonds heb ik gezien dat het licht uit was. Als er licht brandt hoeft
dit nog niet te betekenen dat er iemand thuis (tijdschakelaar). Ik kijk dan of de gordijnen nog
open staan zowel boven als beneden. Is het licht weer uit dan kijk ik wederom naar de
gordijnen. Als deze openstaan ga ik er van uit dat er niemand thuis is.
• Ik zorg altijd voor een vluchtweg.
• Als ik en de anderen veel spullen hebben dan neem/nemen ik/wij de spullen nooit mee. Ik/wij
verstoppen het in de directe omgeving. Denk aan afvalcontainers en bosjes enz. Later halen
wij of ik de buit op met een auto.
• Breekvoorwerp ligt al klaar in de omgeving van de woninginbraak. Na de inbraak leg ik het
breekvoorwerp weer weg. (Als ik word gecontroleerd heb ik niets bij mij).
• Ik ben altijd in het donker/ zwart gekleed.
• Ik loop zoveel mogelijk in het donker. Dus niet in het licht.
Ook had hij een paar tips voor de politie.
Ik heb de politie vaak zien rondrijden terwijl ik bezig was in te breken. Rondrijden heeft echt
geen zin. Ik hoor jullie al van ver komen.

Als ik word gezien ga ik er direct vanuit dat de politie wordt gebeld. Ik heb mij vaak in de
directe omgeving verstopt. Je ziet namelijk dat de politie met zijn allen naar het adres rijden
waar is ingebroken maar niet verder kijken. Ik snap dat niet. Als de inbraak is gebeurd, laat
één wagen kijken en laat de andere de omgeving afzetten. Denk aan een (politie)hondje.
Woninginbrekers pak je alleen op heterdaad als je op de fiets gaat rijden of lopend de wijk in
gaat. Aan het gedrag/houding van de politie kan ik zien of het mogelijk agenten zijn. Mocht je
wat zien loop dan gewoon door en laat je even niet meer zien. Je maakt dan een grote kans
dat degene die je hebt gezien gewoon doorgaat met waar hij mee bezig was.
Een rijbewijs/paspoort (buit) kan veel geld opleveren. Je moet dan denken aan 1000,00 Euro
en meer. Als je op de foto lijkt kan je namelijk aardig wat fraude plegen.
Zoals bovenstaande blijkt, kondigt een inbreker zijn voorgenomen activiteit voorzichtig aan.
Hij verkent de buurt dus al overdag. Als u iemand ziet die overmatig veel interesse heeft voor
diverse woningen, aarzel dan niet om de politie te waarschuwen. Als u ziet dat dergelijk
lieden zich per auto of brommer verplaatsen, probeert u dan een kenteken te noteren. Een
kenteken is altijd na te trekken. Bij navraag van dat kenteken kan voor de politie duidelijk
worden dat de kentekenhouder bijvoorbeeld gerelateerde antecedenten heeft. In een dergelijk
geval zal (meestal) de buurtregisseur waar degene woont, deze persoon vereren met een
huisbezoek, welke moet dienen als preventie.
De uitspraken van deze inbreker zijn bij de meeste politiemensen wel bekend, echter voor u
als bewoner geeft het een breder inzicht.
Verder wil ik adviseren om eens op het Internet op de woorden; “inbreker, inbraak,
ingebroken” te “Googlen. Verrassende en leerzame site’s komt u dan tegen. Ook voor mij
leerzaam.
Als iedereen in de buurt allert is en af en toe de ogen de kost geeft (ook voor de buren),
kunnen we hopelijk in de toekomst een inbraak in de buurt voorkomen.
Enige linken:

http://huis-en-tuin.infonu.nl/diversen/22789-hoe-inbreken-en-hoe-voorkom-je-dat-eringebroken-wordt.html
http://www.lombox.nl/inbraakpreventie/inbraakartikelen.html

http://www.deingenieur.nl/00/ig/nl/186/artikel/9817/index.html
http://www.nu.nl/algemeen/2026343/inbrekers-lezen-mee-op-sociale-websites.html
http://www.politie.nl/Flevoland/Preventie/Veilig_wonen/Werkwijze_inbrekers.asp

