
Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Hoe u uw woning tegen inbrekers beveiligt! 

 

Als gemeente Veere vinden wij het belangrijk dat u in een veilige leefomgeving kunt 

leven en recreëren. Een aantal jaren geleden is de politie daarom begonnen met het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat uit richtlijnen 

waaraan het ontwerp van nieuwe wijken moet voldoen en op welke manier bestaande 

wijken kunnen worden aangepakt. Zo wordt (kleine) criminaliteit en overlast 

teruggedrongen en voorkomen en hopen we dat u zich prettig en veilig voelt in uw eigen 

wijk en woning. Zelf kunt u wat betreft uw woning ook de nodige acties ondernemen en 

zelfs een certificaat ontvangen waarmee u kunt aantonen dat uw woning voldoet aan het 

Politie Keurmerk Veilig Wonen. Sinds 1 januari 2005 ligt het initiatief voor de stimulatie 

van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij de gemeente. De politie blijft echter 

verantwoordelijk voor het opsporen van de inbrekers. 

Wat u nu al kunt, de voordelen van het keurmerk en waar u meer informatie kunt vinden 

vertellen we u hieronder! 

 

Voordelen en werkwijze. 

De voordelen: 

1. de kans op een geslaagde inbraak neemt af met ongeveer 95% 

2. de meeste verzekeraars geven korting op de premies van uw inboedelverzekering 

3. u voelt zich veilig in uw huis 

Sinds 1 januari 2005 certificeert het Centrum voor Beveiliging en Veiligheid (CBNV). Een 

bedrijf dat door het CBNV is erkend, komt kijken naar de veiligheid van uw huis. De 

adviseur kijkt dan bijvoorbeeld of de sloten van uw ramen en deuren sterk genoeg zijn 

om een inbreker langer buiten te houden en vertelt u welke aanpassingen u moet 

aanbrengen om het keurmerk te krijgen. Als uw huis is aangepast, controleert een 

andere adviseur of alles in orde is. Deze verleent u het certificaat Veilige Woning. Op het 

raam kunt u dan een sticker plakken, als bewijs van uw veilige woning. Het keurmerk 

garandeert uiteraard niet dat er nooit meer ingebroken zal worden in uw woning, het 

verkleint echter wel de kans op inbraak. Dat is inmiddels aangetoond! 

 

Wat u nu al kunt doen… 

U kunt in ieder geval zorgen dat u goed hang- en sluitwerk op uw huis hebt. Verder kunt 

u nog denken aan de volgende punten: 

 Maak afspraken met uw buren als u op vakantie bent. Zorg dat uw woning er 

bewoond uitziet. Even de post op ruimen, even verlichting aan, etc. 

 Zorg ervoor dat het zicht op uw woning niet geheel ontnomen wordt door bomen 

en struiken. 

 Plak geen briefjes op deuren of ramen. 

 Let op de tekst die u inspreekt op uw antwoordapparaat. 

 Geen touwtjes door de brievenbus. Dit komt nog steeds voor! 

 Sluit uw ramen als u uw woning verlaat. 

 Leg geen sleutels onder de mat of de vuilnisbak. 

 Wees alert op klimmateriaal, ladders of minicontainers in- en om uw tuin. 

 

Kortom: Kijk wat u achterlaat, als u uw woning verlaat! 

 

Contact? 

Wilt u meer weten over het Politiekeurmerk Veilig Wonen of wilt u weten of uw woning 

voldoet aan de gestelde eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Bij de gemeente 

Veere  kunt u contact opnemen met Jeroen Viergever. Zijn telefoonnummer is 0118-555 

241.  

Verder bestaat er een website www.politiekeurmerk.nl waarop u meer informatie kunt 

vinden over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op de website www.cibv.nl kunt u onder 

andere zien welke bedrijven er gecertificeerd zijn. 

http://www.politiekeurmerkveiligwonen.nl/
http://www.cbnv.nl/


Tot slot kunt u nog binnen de gemeente Veere terecht bij een gecertificeerd bedrijf. Zij 

kunnen ook uw woning toetsen en zijn bevoegd om een certificaat af te geven als uw 

woning voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
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