De inbreker
De inbrekers zijn in te delen in drie groepen. Er is een gelegenheidsinbreker, een
semiprofessionele inbreker en een professionele inbreker.
De gelegenheidsinbreker

De gelegenheidsinbreker bereidt zich nauwelijks voor, werkt vaak met mededaders en slaat
zijn slag op goed geluk. Hij gaat een woning op goed geluk binnen en is niet selectief qua
buit. Hij werkt vaak met eenvoudige hulpmiddelen en woont vaak in de buurt (binnen een
straal van 3 kilometer).
De gelegenheidsinbreker is verantwoordelijk voor circa 90% van de inbraken. Een analyse uit
2002 laat zien dat de gelegenheidsinbreker in de helft (56%) van de gevallen de inbraken
overdag, tussen 06.00 uur en 18.00 uur, pleegt. De meeste inbraken worden van oktober tot
maart gepleegd, met als piekmaand januari. Een opvallende uitkomst was dat qua dag de
inbreker een voorkeur heeft voor de dinsdag en de vrijdag. Dus van oktober tot maart op de
dinsdag en de vrijdag van 6 uur s' ochtends tot 6 uur s' avonds is de inbreker het meest
actief.
Door de verandering in de sociale controle, de kleinere gezinnen, twee verdieners en het
meer buiten de deur zoeken van vermaak (zoals sport), is het inbreken nu een 24-uurs
bedrijf geworden. Met circa 30 % inbraken in de avond en 15% in de nacht is uw woning een
24 uurs winkel geworden.
De semiprofessionele inbreker

De semiprofessionele inbreker zoekt naar een grote buit maar is minder kundig en bereidt
zich minder goed voor dan de professionele inbreker. Hij werkt snel en met geweld en
breekt vaak inop bestelling. Hij is minder selectief ten aanzien van de buit dan de
professionele inbreker.
De professionele inbreker

De professionele inbreker is alleen geïnteresseerd in de grote buit, bereidt zijn inbraak
grondig voor en werk met een plan. Soms werkt hij met geavanceerde hulpmiddelen en
heeft veel vakkennis of huurt deze vakkennis in.
Gebleken is ook:
- bijna alle inbrekers zijn mannen
- de leeftijd is tussen de 15 en 45 jaar, maar de meeste zijn jonger dan 25 jaar.
- 44% gebruikt drugs
- 25% gebruikt alcohol
- 23% gokt
- 61% volgde alleen basisonderwijs
- 77% was werkeloos
Keuzecriteria voor de woning

De gelegenheidsinbreker hanteert drie selectiecriteria voor de keuze van het pand. De
toegankelijkheid, de buit en de pakkans.







De toegankelijkheid van uw woning wordt mede bepaald door uw sterkte van de
ramen en deuren plus het hang- en sluitwerk (sloten en andere
beveiligingsproducten). Ook de bereikbaarheid van de ingangen gelden hier;
De buit heeft te maken met de aantrekkelijkheid van uw spullen. Indien u uw spullen
etaleert in een raam, zal de gelegenheidsinbreker letterlijk even stilstaan bij deze
mooie buit. Bij buit moet u denken aan alle snel verhandelbare spullen; sieraden, tv/video-/audio-/foto-/filmapparatuur, dvd's/cd's, kunstvoorwerpen,
computerapparatuur, telefoons, PDA, etc, maar uiteraard ook gewoon geld en giroen bankpassen;
De pakkans wordt bepaald door een aantal factoren waaronder de aanwezigheid van
bewoners, (actieve) buren, voorbijgangers, hond, verlichting, alarminstallatie, etc.

Samengevat kan worden dat de gelegenheidsinbreker kijkt naar:
- zijn de bewoners thuis (verlichting binnen);
- is er een duur, kostbaar interieur, exterieur (ziet het eruit of er iets te halen valt);
- is er een hond of alarmsysteem;
- is er goed hang- en sluitwerk;
- sta ik niet in het zicht (is er kans op herkenning);
- is er een goede vluchtweg.
Sommige inbrekers slaan hun slag al bij 1 bovengenoemd kenmerk.
Als de gelegenheidsinbreker dan toch bij u gaat inbreken dan blijkt dat hij dat het liefst doet
via een deur (50%), in de overige gevallen via een raam (41%), en enkele nemen het
bovenlicht (3% ). De benadering van uw pand gebeurt meestal vanaf de begane grond (95%),
hierbij richten ze zich in 60% van de gevallen op de achterkant, 34% op de voorkant en 6%
op de zijkant (bij geen rijtjeswoning). Deze 6% zijkant is dus expliciet bij (half)vrijstaande
woningen of hoekwoningen!
De gelegenheidsinbreker is steeds in tijdnood.
Alle maatregelen die de gelegenheidsinbreker meer tijd kost om in te breken of om zijn buit
af te voeren verminderen zijn interesse in de woning. Tijd vertragend werken kan daarom op
verschillende manieren om de aantrekkingskracht van de woning te verminderen.
De gelegenheidsinbreker werkt met eenvoudig gereedschap.
Het juiste hang- en sluitwerk geeft een goede inbraakvertraging met deze eenvoudige
gereedschappen. Om het hang- en sluitwerk, welke gehanteerd wordt bij het keurmerk, te
manipuleren of open te breken is naast kennis in het gebruik ervan ook speciaal
gereedschap nodig.
De gelegenheidsinbreker wil niet ontdekt worden.
Verlichting zorgt er dus voor dat hij gezien en eventueel herkend kan worden. Het inslaan
van glas, blaffende honden, alarmsysteem, etc. zorgt ervoor dat hij gehoord wordt of
opgemerkt.

Inbrekers maken gebruik van een aantal beproefde methoden om in te breken:
1. met een schroevendraaier deuren en ramen forceren;
2. het gebruik van een koevoet of breekijzer;
3. de flippermethode: een pinpas tussen de deurpost en deur steken om de slotschoot
weg te duwen;
4. het verwijderen van houten of kunststof glaslatten;
5. het ingooien of -slaan van een ruit, het intrappen van een deur;
6. cilinder uittrekken;
7. babbeltruc;
8. gaatje boren om raam of deur te openen;
9. deur openen door ‘hengelen’ via de brievenbus;
10. cilinder afbreken.

