
Jezelf in je eigen 
huis veilig voelen is 

essentieel!

Je woning beveiligen is  
gemakkelijk en niet duur!
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Voorwoord

Je woning is een plek waar je je veilig moet kunnen voelen.

“Bij mij valt er niets te rapen! Je huis beveiligen is te duur! Ik weet hoe ik vuur moet 
blussen”. 

Dit zijn veel gehoorde uitspraken wanneer er over inbraak of brand wordt gesproken.
Maar een inbreker zelf denkt dat er altijd wel iets te rapen valt.

We vergeten dat het eerste wat ze ons kunnen afpakken onze intimiteit is: de psychische 
gevolgen van een inbraak of een brand zijn ingrijpender dan de materiële verliezen.

Hoe kan je je woning beter beveiligen? 
Wie kan jou helpen? 
Wist je dat je je woning kan beveiligen met weinig geld?

In deze brochure vind je informatie
over hoe je een inbraak of brand kan voorkomen.

 
Er worden eenvoudige, gratis of  

goedkope maatregelen uitgelegd die je kan gebruiken  
om je huis te beveiligen.

Want mij overkomt het niet …
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Hoofdstuk 1: Brandpreventie

A. Je woning beveiligen, waarom?

In België sterven er elk jaar meer dan 50 mensen, waaronder kinderen, door een brand in hun 
huis. Dat cijfer is nog altijd te hoog.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van brand?
Roken, koken (olie die overkookt, een pan onbewaakt 
achterlaten) en elektrische huishoudapparaten  
(droogkast, overbelast stopcontact enz.).

Er zijn verschillende voorzorgen die je kan nemen om het brandgevaar te vermijden en je 
kansen te verhogen om je woning te kunnen ontvluchten wanneer het brandt. Bovendien 
kunnen met organisatorische maatregelen sommige risico’s worden voorkomen.

Bij brand heb je slechts enkele minuten om de ruimte te verlaten!

Een brand na
 1 minuut

Een brand na
 3 minuten

Een brand na
 5 minuten
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B. Goede gewoonten om brand te voorkomen

Trek de stekkers van de apparaten die je niet gebruikt, uit. Bij elektrische 
huishoudapparaten die voortdurend aangesloten zijn, bestaat het risico dat 
ze oververhitten en vuur vatten. Geef de voorkeur aan tijdschakelaars voor 
de nachtlampjes in de kinderkamers om te vermijden dat een nachtlampje 
oververhit.
De batterijen van gsm’s oververhitten snel. Laad ze bij voorkeur overdag op.

Rook niet in je bed of  
op een plaats waar je 
in slaap kan vallen.

Wees voorzichtig met 
verwarmingstoestellen, 
plaats materiaal dat 
makkelijk vuur vat  
(zetel, behang, enz.) 
niet nabij een verwar- 
mingstoestel of een 
open haard.

Maak alle filters van 
de droogkast correct 
schoon. Ze kunnen 
makkelijk vuur vatten. 
Zet je droogkast nooit 
aan wanneer je afwezig 
bent of wanneer je gaat 
slapen.

Gebruik eerder een 
elektrische friteuse in 
plaats van een kookpan 
gevuld met olie.

Sluit niet te veel  
elektrische toestellen 
aan op dezelfde stek-
kerdoos.

Laat brandende kaarsen 
niet onbewaakt achter. 
Plaats ze altijd in een 
glazen drager zodat ze 
beschermd zijn tegen 
tocht.

Laat voor de veiligheid van de 
kinderen geen lucifers, aan- 

stekers, ontvlambare producten 
enz. rondslingeren.
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Je blust een brand best niet zelf!

Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Probeer een brand enkel te blussen als je weet hoe 
dit moet.

Als je niet weet hoe je een blusapparaat gebruikt, verlaat dan je huis en bel onmiddellijk de  
112.

Een pan of een pot die in brand staat, kan je makkelijk blussen 
met een vochtige doek.

Tip: Neem een doek, bevochtig hem en wring hem uit.
Opgelet, de doek mag niet doornat zijn! Water op kokende olie 
veroorzaakt grote vlammen!

Je bevochtigt de doek, wringt hem uit, je beschermt je handen  
en legt de doek op de pan. 

Opgelet: een branddeken mag niet worden gebruikt  
voor brandende friteuses!

Voor meer informatie, raadpleeg de website: https://speelnietmetvuur.be

C. Plan hoe je je huis zal verlaten - evacuatieplan

Stel een evacuatieplan voor je woning op. Denk na over de kortste en veiligste weg. Meestal is 
dat de voordeur. Voorzie ook in een tweede uitgang voor het geval de eerste niet toegankelijk 
is.

Je kan het plan al spelend opstellen met je gezin.
Ook de kinderen hebben er belang bij. Je kan proberen 
de vluchtweg binnen de kortst mogelijke tijd af te leggen 
en dat te timen. Hoe meer jullie oefenen, hoe meer jullie 
voorbereid zijn op brandgevaar. Denk ook aan de  
evacuatie van je huisdieren. 

Angst kan je verlammen
Houd altijd je gsm, een zaklamp en 
je sleutels binnen handbereik.
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D. Maatregelen die je moet nemen bij brand

Verzamel je gezinsleden en huisdieren zodra je het alarm van de rookmelder hoort, zodra je 
rook ruikt of ziet. Ga zo snel mogelijk naar buiten en volg daarbij je evacuatieplan.

Eenmaal buiten bel je het nummer 112.
Geef steeds aan wie je bent, wat er aan de hand is 
en waar je je bevindt.  
 

Ga nooit terug naar binnen, zelfs niet indien je 
iets vergeten bent.  
 

Indien je niet in alle veiligheid naar buiten kan 
gaan:

• Blijf in een ruimte zonder rook, sluit de deur, 
houd je telefoon in je hand.

• Leg een doek tegen de onderkant van de deur 
om te verhinderen dat de rook binnenkomt.

• Zorg ervoor dat de hulpdiensten of je buren 
weten waar je bent. 

• Maak een laken vast aan een raam van de voorgevel zodat de hulpdiensten je snel 
vinden.

E. Onmisbare tools   

     

Rookmelders 

Rookmelders kunnen je leven redden! Als je 
slaapt, zal het geluidssignaal van de rookmelder 
je wakker maken. Door de rook van de brand heb 
je soms slechts 3 minuten om te vluchten.

www.speelnietmetvuur.be

Waar rookmelders  plaatsen?

verwarmingslokaal

slaapkamer

af te raden

Er is te veel kans op vals alarm.Plaats daarom een rookmelder  in de omgeving.

noodzakelijk

gang

gang

kelder

woonkamer

wasplaats

badkamer

keuken

garage

Rookmelders worden het best in het midden van het plafond gehangen. Plaats ze niet 
naast een ventilator of een rookkanaal. Vervang de rookmelder om de 10 jaar.

                                    

Als de batterij leeg is en het geluidssignaal je op de zenuwen werkt,
haal de batterij er dan niet gewoon uit, maar vervang ze ook.

Test de batterijen door op de
TESTKNOP te drukken 

Verwijder stof uit  
de rookmelder
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Bij brandwonden van de 2e of de 3e graad
is het belangrijk om naar de spoeddienst te gaan  

zodat je de juiste verzorging krijgt! 
Bel de 112 om naar de spoeddienst te worden gebracht.

G. Wat te doen bij brandwonden?

“Eerst water, de rest komt later”
Het is belangrijk om de brandwond zo snel mogelijk af te koelen.

• De regel 3x20 
• Koel de brandwond gedurende 20 minuten af met water  
 van 20 graden.
• De afstand tussen de brandwond en de waterstraal moet  
 20 cm bedragen.
• Doe er vooral geen boter op.

 

.

!

1e graads brandwond 

De huid is rozig rood, droog en soms gezwollen. De huid voelt pijnlijk aan.
Er kunnen kleine blaren op de huid ontstaan. Een eerstegraads brandwond geneest na enkele 
dagen zonder littekens achter te laten. 

Hoe een eerstegraads brandwond verzorgen? 

• Als de brandwond vuil is, ontsmet de verbrande zone dan met behulp van een antisep-
tische oplossing( isobetadine…).

• Breng een helende zalf en/of een hydraterende gel aan.
• Als de brandwond groter is dan een stuk van 2 euro, ga dan naar je huisarts of de spoed-

dienst.

Thuis zijn brandwonden een van de meest  
voorkomende ongevallen bij kinderen.

F. De brandpreventieadviseur

De brandpreventieadviseur (BPA) is een brandweerman uit je gemeente. Hij is een expert in 
het voorkomen van brand en van vergiftiging door koolstofmonoxide (CO). Hij komt op jouw 
verzoek je woning inspecteren.
Deze dienstverlening is gratis. In de adviezen wordt rekening gehouden met je behoeften en 
budget.

Om een afspraak te maken met een brandpreventieadviseur, bel je 
naar de brandweerkazerne van je gemeente.
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C. Wat te doen bij een CO-vergiftiging ?  

• Verlucht de ruimte onmiddellijk.
• Breng het slachtoffer naar buiten zodat hij verse lucht  

kan inademen.
• Bel de hulpdiensten op het nummer 112.

D. Goede gewoonten om een koolstofmonoxidevergiftiging te verkomen

Sluit niet alle openingen wanneer je verwarmingstoestellen op gas (boiler) of een petro- 
leumkachel gebruikt. Bij deze toestellen moet er 
voortdurend worden verlucht. Er bestaat een  
risico op een koolstofmonoxidevergiftiging  
indien er onvoldoende of geen verluchting is.

Hoofdstuk 2: Koolstofmonoxide (CO)

A. Koolstofmonoxide (CO), wat is dat?

Het is een gas dat vrijkomt bij een slechte verbranding in verwarmingsketels, verwarmings-
toestellen op gas, aardolie, stookolie, enz.
Elk jaar worden in België meer dan 1000 mensen het slachtoffer van een koolstofmonoxide-
vergiftiging.

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos (zonder kleur), geurloos (zonder geur)  
en smaakloos (zonder smaak) gas.

 
B. Wat zijn de symptomen van een CO-vergiftiging ?

Wees waakzaam als je de volgende klachten hebt:

Je voelt een  
verandering  

in je hartritme
Duizeligheid

Laat je schoorsteen
 één keer per jaar  

vegen.

Hoofdpijn
Je voelt je zwak 
en kortademig

Misselijkheid 
en overgeven

Laat je gasketel  
om de twee jaar  

onderhouden.

Laat je mazoutketel
jaarlijks  

onderhouden.

Je kan je beroepen op de normen  
die in de verschillende  

gewesten gelden.



1918

Hoofdstuk 3: Inbraakpreventie

A. Je woning beveiligen, waarom?

In 2019 werden er in België dagelijks 130 inbraken geregistreerd.

Dankzij inbraakpreventie is het mogelijk om het binnendringen van een inbreker in je woning 
te vertragen.

Een inbreker heeft gemiddeld minder dan 3 minuten nodig om een woning binnen te 
dringen. Hoe moeilijker het voor een inbreker is om bij je thuis in te breken, hoe sneller hij 
van zijn poging afziet.

Je woning beveiligen kan en het kost niet zo veel.

De inbreker kijkt eerst en vooral of het mogelijk is om snel in een woning binnen te dringen. 
Er is altijd iets te stelen (een gsm, een paar schoenen, enz.). Je woning is een plaats waar je je 
veilig moet voelen. Dat is essentieel voor jouw welzijn en dat van je gezin.

Een diefstal kan traumatiserend zijn voor de slachtoffers: slapeloosheid, nachtmerries, bang 
zijn om thuis te komen of je woning te verlaten. Slachtoffers ervaren een inbraak als een 
schending van hun woning, van hun intimiteit.

 Laat de individuele verwarmingstoestellen  
(bv. petroleum- of pelletkachel)  

regelmatig onderhouden.

Een gebrekkige installatie kan niet alleen een 
CO-vergiftiging veroorzaken, maar ook brand. 

Een regelmatig onderhoud van je verwarmings- 
installaties kan je leven redden! 
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B. Aandachtspunt: de favoriete ingangen van de inbreker 
 

Aandachtspunten voor woningen
• Deuren en ramen
• Garagepoort
• Dakvenster
• Ladder in de tuin op slot
• Keldergat
 

Aandachtspunten voor appartementen 
• Toegangsdeur van de inkomhal van het 

gebouw
• Toegang tot de balkons
• Toegangsdeur van de kelders
• Deur en raam die uitgeven op het 

balkon

Stappen te  
ondernemen  

bij de ambassades, 
 consulaten

Het is niet aangenaam om het slachtoffer van een diefstal te zijn. Het betekent 
tijd- en geldverlies.

Op administratief en financieel vlak:
• Aangifte bij de politie 
• Aangifte bij de verzekering
• Stappen te ondernemen in het gemeentehuis

Op persoonlijk vlak:
• Tijdverlies 
• Geldverlies
• Verlies van voorwerpen met een emotionele waarde
• Trauma’s (slapeloosheid, bang om thuis te komen  

of het huis te verlaten)

Alarm

Garage- 
poort

Koepel

DeurKeldergat

Vensters

= €20 = €30

= €84



22 23

D.  Goede gewoonten om inbraken te voorkomen 

 

Laat geen  
onbekenden  
samen met  

jou  
binnenkomen.

Doe altijd al je ramen en  
deuren op slot, ook al ben je  
maar even weg!
(Dakvenster, garagepoort,  
tuinpoort, toegang tot het terras,  
kelderdeur).

Kijk wie er  
aanbelt  

alvorens de  
deur te  
openen.

Balkons

Deur

C. Inbraakpreventie

3 soorten maatregelen:
Deze maatregelen zijn bedoeld om een inbreker af te schrikken en zijn poging om binnen te 
dringen te vertragen.
1. Organisatorische maatregelen omvatten een geheel van goede gewoonten. Ze zijn  

eenvoudig, gratis of goedkoop.
Voorbeeld: de indruk geven dat er iemand aanwezig is (lawaai en licht), je ramen en 
deuren sluiten, enz.

2. Bouwkundige maatregelen bestaan uit het versterken van je deuren en ramen met  
materiaal om te beveiligen tegen inbraak.
Voorbeeld: extra slot op de deur, deurbeveiliging enz.

3. Elektronische maatregelen zijn bijvoorbeeld de installatie van een alarm, een camera, 
een paniekknop enz.

Beveilig het  
balkon.

Een inbreker kan  
op het balkon  
klimmen om  

je huis binnen  
te dringen.
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U kan bellen naar de diefstalpreventieadviseur van 
uw gemeente. Hij zal U alle nuttige informatie geven.

Het is ook mogelijk om met onzichtbare inkt je 
waardevolle spullen te markeren. Vermeld uw 
naam en nationaal nummer.

Maak een lijst met foto’s en serienummers  
van je waardevolle spullen.

Vermijd waardevolle spullen in het zicht  
te laten liggen.

Schrijf je 
adres niet 
op je sleu-
telhanger.Laat binnen in je huis geen 

sleutels op de voordeur, een 
glazen deur of op de ramen 
zitten.

Geef een  
duplicaat van 
je sleutels aan 
iemand die je 

vertrouwt.

Leg geen sleutels op een  
zichtbare plaats in je woning. 
Als een dief een raam of  
glazen deur breekt, kan hij je 
huis makkelijk binnendringen.

Vermijd om 
sleutels onder 
de deurmat of 
in een bloem-
pot te leggen.

In de vlucht, kan de inbreker je huissleutels, je autosleutels of de sleutel van je 
bureau,... meenemen.

De sleutels Je bezittingen
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Maak ladders, gereedschap, tuintafels  
en –stoelen vast of zet ze binnen  
om te vermijden dat dieven ze kunnen  
gebruiken om je woning binnen te  
dringen of ze kunnen meenemen.

Installeer buitenverlichting met een bewegings- 
detector. Dieven houden niet van licht. 

Snoei de hagen en plaats geen te hoge  
omheiningen. 
Anders kan je buur niet zien of er een  
inbreker binnendringt in je huis.

Gooi de kartonnen verpakkingen van  
waardevolle aankopen niet weg in het  
zicht van iedereen. 
Dieven kunnen aan de verpakking zien  
wat je net gekocht hebt en wat ze bij jou  
kunnen komen halen.

Laat iemand die je vertrouwt 
je brievenbus leegmaken.

Vermeld niet op sociale  
media dat je op vakantie  
bent.
Zo vermijd je dat personen 
met slechte bedoelingen  
weten dat je niet thuis bent.

Laat een buur overdag  
de rolluiken ophalen.

Geef de indruk dat er iemand 
aanwezig is wanneer je niet thuis 
bent (licht, radio, tv, ...).
Met een tijdschakelaar kan je een 
lamp zodanig programmeren dat 
ze op bepaalde tijdstippen aan-
gaat.

Of je nu in een appartement of een huis woont, zorg voor een goed contact met de 
buren. Zij kunnen de politie verwittigen als ze iets verdachts zien bij jou en kunnen je 

brievenbus leegmaken als je afwezig bent.
SAMEN STAAN WE STERK!

De buitenkant van je woning Aandachtspunten wanneer je  
op vakantie vertrekt

Plant struiken met doornen  
onder je ramen.
Zo is het moeilijk voor de  
inbreker om bij je ramen te komen.
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E.  Tips en andere oplossingen

Er zijn ook alternatieve oplossingen om je huis op een makkelijke manier te beveiligen met 
wat voor handen is.
Let erop dat je ze correct installeert. Als ze slecht geïnstalleerd zijn, kunnen ze je geld kosten 
en is je huis niet goed beveiligd!

Blokkeer de garage-
poort met grote  

spijkers.

Hang een windgong  
aan de ramen  

en deuren.

Blokkeer je glazen  
schuifdeur met een 

bezemsteel.

Blokkeer de  
voordeur met een  

houten plank.

Blokkeer de voordeur 
met een deurstopper.

Vraag raad aan de  
diefstalpreventie-adviseur  

voor de installatie  
van het materiaal. 

F.  Wie kan jou helpen na een inbraak?

• Het eerste dat je moet doen is de politie bellen op het nummer 
101. De politie zal de  diefstal vaststellen en een proces-verbaal op-
stellen. Dat is een belangrijk document voor hun onderzoek en voor 
jouw verzekering (diefstal). 

• De dienst slachtofferhulp kan je begeleiden bij de te ondernemen 
stappen. De dienst biedt je psychologische en sociale ondersteuning 
naargelang je behoeften. Deze dienstverlening is gratis.

 - Voor de Franstaligen:  
   http://www.victimes.cfwb.be/ou-trouver-aide/

 - Voor de Nederlandstaligen:  
   https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/brochures/  
   slachtofferhulp/
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G.  Je woning beveiligen met materiaal minder dan €20, dat kan! 

Buitenlicht met  
bewegingsdetector

Hangslot voor  
keldergat-tuinhuis

Slot op de rolluiken Deurspion

Knopslot voor 
deur

     Opbouwslot

Raamslot         Raamalarm
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Hoe maak je een afspraak met een diefstalpreventieadviseur?
Via deze link: https://www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur

H.  De diefstalpreventieadviseur 

De diefstalpreventieadviseur (DPA) is ofwel een politieambtenaar van je politiezone, ofwel 
een ambtenaar van het gemeentebestuur. De diefstalpreventieadviseur is een expert op het 
gebied van inbraakpreventie. Hij komt op jouw verzoek je woning inspecteren.

Ter informatie: als je wilt dat de politieambtenaar zijn bezoek aflegt in burgerkledij, kan je hem 
dat vragen wanneer je een afspraak maakt.

Deze dienstverlening is gratis. Bij het advies wordt rekening gehouden met je behoeften en 
budget. De gegevens over je woning zijn beschermd door het beroepsgeheim.

Vul de postcode van je  
gemeente in. Je krijgt de  

gegevens van de  
diefstalpreventie-adviseurs  

bij jou in de buurt.

Sommige gemeenten bieden   
hulp voor de beveiliging van je 
woning. Vraag om inlichtingen 

bij de diefstalpreventieadviseur 
van je gemeente.

Het kan ook op een andere manier, je kan 
bellen naar:
02/557.35.85 voor Franstaligen       
02/557.35.20 voor Nederlandstaligen
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Hoofdstuk 4: Controlelijst (uitneembare fiches) 

A. Controlelijst Inbraak

Laat geen ladders of gereedschap rondslingeren in de tuin, dat maakt het makkelijker voor    
de inbreker.        

Verstop geen sleutel in de tuin of op een andere voordehandliggende plaats (bv. tuinhuis).

Snoei de hagen tot op een hoogte waarop je huis nog zichtbaar is voor de buren.

Bewaar de controle over de ingang van de keldergaten, koepels en dakramen door ze af 
te sluiten met een hangslot.

Leg of plaats je gsm, computer en toebehoren, video, enz. niet in het zicht        

Doe je ramen en deuren op slot, zelfs als je maar even weg bent.

Haal de sleutels van de deuren en ramen.

Schrijf je gegevens niet op je sleutelhangers.        

Laat de radio spelen om de indruk te wekken dat je aanwezig bent.

Installeer een tijdschakelaar op een lamp om de indruk te wekken dat je aanwezig bent.       

Hang geen afwezigheidsbericht op de deur.

Maak een lijst met de serienummers en bijzonderheden van je waardevolle bezittingen.        

Merk waardevolle voorwerpen met onzichtbare inkt.

Vul je gegevens niet in in je gps.

• Vermeld niet op sociale media (FB, Twitter, …) dat je weg bent.
• Vraag aan iemand die je vertrouwt om je brievenbus leeg te maken.
• Vraag aan iemand uit de buurt die je vertrouwt om elke dag de rolluiken van  

je woning op en af te laten.
• Als je voor een langere tijd afwezig bent, kan je dat aan de politie in je gemeente 

melden. Zij kunnen dan toezicht houden op je woning.
• Sluit het tuinhuis, de kelder, het keldergat af met een hangslot.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

I.  Nationale actie inbraakbestrijding “1dagniet”

In België wordt elk jaar een nationale campagne tegen inbraak 
georganiseerd: “1 dag niet”. De campagne wordt in de maand  
oktober gehouden op het moment van de omschakeling van 
zomer- naar winteruur.

Iedereen heeft een eigen rol bij het bestrijden van inbraak.
De politie, overheden en burgers werken samen om de veiligheid 
in hun buurt te verhogen. 
Tijdens de preventieweek worden talrijke preventie-initiatieven 
georganiseerd.

Om deze campagne te leren kennen kan je naar de volgende website surfen: 
www.1dagniet.be. Je kan ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Inbraken?

Inbrekers winnen een uur duisternis!

Bent u afwezig? 
Niet iedereen moet dit weten!

… laat een licht branden.

Inbraken?

www.1dagniet.be 
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dagen weg bent
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Dankwoord

Deze brochure is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen twee instellingen: De 
POD Maatschappelijke Integratie en de directoraat-generaal (DG) Veiligheid en Preventie van 
de FOD Binnenlandse Zaken. Naast de samenwerking met en ondersteuning van de adviseurs 
voor diefstalpreventie, de brandpreventieadviseurs, het directoraat Brandpreventie, mijn col-
lega’s van het directoraat Lokale Integrale Veiligheid van de DG Veiligheid en Preventie, mijn 
collega’s van de dienst van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en sociale uit-
sluiting en hun coördinatoren.

Speciale   dank gaat  uit naar Philip Willekens, directeur-generaal van de DG Veiligheid en Preventie 
van de FOD Binnenlandse Zaken, die ermee akkoord ging om een andere brochure op te stel-
len die toegankelijk is voor een groter aantal burgers.

Wij willen u allen bedanken voor uw werk, uw ideeën, uw samenwerking in de werkgroep en/
of voor uw proeflezen.

Diefstalpreventieadviseurs (DPA):
Serge Martinuzzi, DPA - Stad Charleroi 
Marleen Coppens, DPA – Politiezone Montgomery
Luc Storms, DPA – Politiezone Marlow 
Nathalie Marcoux, DPA - Stad La Louvière 
Bernard Brachotte, DPA - Stad La Louvière
Laurence Van Acker, DPA – Politiezone Brussel Noord 
Ayachi Menouer, DPA – Stad Bergen
Kris Lippens, DPA - Stad Vilvoorde 
Bénédicte Biron, DPA – Stad Luik 
Bruno Gathem, DPA - Politiezone Komen-Waast 
Serge De Coster, DPA – Politiezone Waterloo  

B. Controlelijst Brand

Bereid een evacuatieplan voor voor wanneer het brandt. De evacuatieweg naar buiten 
mag nooit versperd zijn en moet de kortste weg naar de uitgang zijn.

Op elke verdieping hangt ten minste één rookmelder. In de keuken, badkamer en garage 
hoeft geen rookmelder te hangen.

Rook niet in je bed. Blijf wakker om te vermijden dat je in slaap valt met een brandende 
sigaret.

Kook niet met kleren die te ruim zitten. Let ook op het materiaal van de kleding, nylon is 
heel brandbaar!

Plaats ontvlambare producten ver weg van elke warmtebron en buiten het bereik van 
kinderen.

De verwarmingsinstallaties moeten regelmatig onderhouden worden door vaklui.

Stopcontacten en stekkerdozen mogen niet overbelast worden. Trek de stekkers uit wan-
neer je de woning verlaat.

Er mag geen enkel elektrisch toestel vlakbij een tappunt (gootsteen, badkuip enz.) worden 
geplaatst.

Vermijd om de wasmachine en de droogkast te gebruiken wanneer je slaapt of weggaat.

Het stof moet steeds verwijderd worden uit de filter van de droogkast.

V

V

V

V

V

V
V

V

V
V

Noodnummers Politie : 101

 Noodnummer voor heel Europa: 112

 Card Stop (om bankkaarten te blokkeren) : 070/344 344

 Doc stop (om je identiteitskaart, paspoort … met chip te  
 blokkeren: 00800/2123 2123
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Het Lokaal Integraal Veiligheidsmanagement (SLIV):
Pierre Thomas, Directeur, Lokale Integrale Veiligheid (tussen 2014 en 2020)
Veerle Van Crombrugge, Programma manager 
Céline Delarue, Hoofd van de eenheid Onderzoek en ontwikkeling
Sylvie Murengerantwari, Hoofd van de Consultancy Unit
Astrid Nève, Consultant 
Françoise Vandenput, Consultant
Cathy Grimmeau, Research & Development – onderzoeker en ontwikkelaar
Eric Valério, Consultant - Architect
Stijn Thieren, Analist/Evaluator
Boeckx Bianca, Consultant

Voor de brandweer:
Maenhout Randy, Ingenieur 
Jan De Saedeleer, Adviseur

Voor de communicatieafdeling van de FOD Binnenlandse zaken:
Gijs Thomas, Externe communicatiemedewerker
Raphaël Greco, Directeur van de communicatieafdeling
Christian-Michel Joiris voor zijn illustratiewerk
Cindy De Braeckenier voor haar lay-outwerk

Vertaaldienst:
Diane Rombaut, Verantwoordelijke Vertaaldienst

VZW’s:
Cultuur en Santé vzw, voor zijn opleiding en het proeflezen
Alexia Brumagne, projectmedewerker - Cultures&Santé vzw

 

De brandpreventieadviseurs (BPA):
Ludo Popelier – BPA - Zone West-Vlaanderen
Johan Vangeel - BPA – Zone Zuid-West-Limburg
Jan Roose – BPA - Zuidoostelijke zone Oost-Vlaanderen

Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting: 
Samira Benayyad, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting gedetacheerd bij 
de HZIV 
Johnny Kean, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in armoede en sociale 
uitsluiting gedetacheerd bij de HZIV 
Juliette Magnifico, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
gedetacheerd ten dienste van de federale Ombudsman 
Gabrielle Bonvarlez, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting gedetacheerd bij 
de FOD Financiën (Namen)
D.Devos, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, gedetacheerd bij de POD 
Maatschappelijke Integratie
C. Van Engeland, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, gedetacheerd bij de 
POD Maatschappelijke Integratie
Charlet Cécile, Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting gedetacheerd bij de 
Lokale Integrale Veiligheidscel (SLIV) 

De coördinatie van de dienst ervaringsdeskundigen:
Alicia Spitaels, Diensthoofd van de dienst Ervaringsdeskundigen
Frédéric Lemaire, Franstalige coördinator
Katrijn Hallaert, Nederlandstalige coördinator
Marlies De Clerck, Nederlandstalige coördinator
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