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Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren hebben ook burgers een belangrijke rol 

te spelen. Een veiligheidsbeleid kan maar doeltreffend zijn als de verschillende partners 

betrokken zijn en hun verantwoordelijkheid nemen.  

Deze gedeelde verantwoordelijkheid kan onder meer uitgerold worden in de vorm van een 

WhatsApp-groep in het kader van buurtpreventie. Deze WhatsApp-groep is een 

samenwerkingsvorm tussen de burgers en de politie binnen een bepaald grondgebied met de 

bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt stramien. Dit alles met de 

bedoeling om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken, de criminaliteit in de buurt te 

voorkomen en indien nodig, adequaat en snel te kunnen optreden.  

Hieronder vindt u alle informatie hierover terug. 

 

Helpt u ook mee om uw buurt veiliger te maken? 

Dit kan door u nu aan te sluiten bij één van onze ‘WhatsApp buurtpreventie’-groepen.  

Deze WhatsApp groepen zijn de extra ogen en oren voor de politie. Het is het verenigen van betrokken 

buurtbewoners, die een oogje in het zeil willen houden in hun buurt of wijk. Door samen met de 

politiedienst alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent opgetreden worden 

en werken we samen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel in uw buurt.  

Wat is WhatsApp? 

WhatsApp is een programma voor de smartphone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden 

naar meerdere personen tegelijkertijd.  

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan deze communicatietool: 

 Moderne tool 

 Snelle en efficiënte communicatie 

 Kosteloos 

 Afbeeldingen versturen mogelijk 

 Met leesbevestiging 

 Groot bereik 

 Automatisch logboek 

 Berichten kunnen gemakkelijk doorgestuurd worden. 

 

Vanzelfsprekend ook een aantal nadelen: 
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 Bezit van een smartphone en toegang tot internet op je 

smartphone is noodzakelijk 

 Niet voor desktops of tablets 

 Maximaal aantal personen per groep 

 Veiligheid?  

 

Doelstellingen WhatsApp-groep 

 Het creëren van meer waakzame ogen en oren, die de buurt in de gaten houden. 

 Signaleren van verdachte situaties conform de SAAR-methode (zie infra). 

 Vergroten van de sociale controle en daarmee ook het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in 

de buurt.  

 Het verspreiden van de preventiegedachte: met repressie alleen komen we er niet om het 

veiligheidsgevoel in een buurt te versterken. 

 

 

Wat doen bij verdachte personen of voertuigen? 

1. Bel 101 

Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals bijvoorbeeld vermoedens van inbraak, diefstal, oplichting, 

vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling, belt u zo snel mogelijk naar de 101. Probeer al 

zoveel mogelijk informatie mee te geven.  

2. Whats App 

Vervolgens kan u eenvoudig via uw WhatsApp groep hiervan een melding maken. Op die manier is ook 

iedereen in uw groep onmiddellijk op de hoogte en kunnen zij ook de politie helpen door verdere 

aanwijzingen te geven over de verdachte personen of situaties.  

Maak, indien mogelijk, een foto en voeg wat tekst als extra informatie bij de foto. Wat ziet u? Waar 

vindt het plaats? Met één of meerdere personen? Geef een omschrijving van het voertuig: type 

voertuig, kleur, merk of nog beter de nummerplaat. Stuur al deze informatie door naar jouw groep. 

 

Hoe signaleer je een verdachte situatie via WhatsApp? Via de SAAR-methode? 

S = Signaleer 

A = Alarmeer de 101 

A = App om de verdachte situatie kenbaar te maken in de groep 

R = Reageer, indien u zich veilig voelt, en verstoor hun plannen. 
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Hoe gebruik je de WhatsApp niet? 

 Ga niet in discussie en stuur geen onnodige berichten 

 Stuur ook geen smiley of duim na een bericht 

 Ga niet berichten als de politie al aanwezig is 

 Stel geen vragen of opmerkingen die niet relevant zijn 

 Reageer niet op een bericht, dat doet de coördinator 

 Ga niet actief patrouilleren en/of bewaken  

 

 

Maar is het wel een inbreker? 

Er is niet één inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen 

ook personen uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het is belangrijk om goed op te letten! U kent zo 

een beetje het gedrag in uw straat of wijk en kan dus zelf inschatten of dit normaal of abnormaal 

gedrag is: de tijden en plaatsen dat er bekende of juist onbekende mensen rondlopen, de routes die 

gereden en gefietst worden, de plekken waar je stilstaat of normaal gezien doorloopt. Voor u valt 

gedrag dat afwijkt extra op. Wanneer het zogenaamde buikgevoel of intuïtie zegt dat er iets niet klopt, 

bel dan 101 en doe een melding in uw WhatsApp-groep.  

 

Wat is verdacht gedrag? 

Veel inbrekers bereiden zich goed voor als zij gaan inbreken. Als zij de kans krijgen, selecteren zij 

zorgvuldig een huis: ze maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen zullen geraken en vervolgens 

weer kunnen vluchten. Ze weten ook of er oplettende buurtbewoners zijn. 

Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien. Hieronder worden voor u een aantal 

signalen opgelijst, die kunnen wijzen op een voorbereiding van een inbraak: 

 Persoon loopt langzaam, loopt doelloos of is op een raar tijdstip aanwezig. 

 Persoon kijkt veel om zich heen en achterom. 

 Persoon kijkt binnen in de huizen. 

 Persoon verandert van looptempo en/of ontwijkt mensen. 

 Persoon kijkt regelmatig op telefoon en/of maakt foto’s van de huizen. 

 Persoon voelt aan poorten of deze open of gesloten zijn. 

 Persoon verandert van looprichting als er licht aanspringt. 

 Persoon is gefocust op de omgeving/woning of twee personen zijn op de omgeving gericht in 

plaats van op elkaar. 

 Persoon bedekt of verschuilt het gezicht met capuchon. 

 Persoon loopt in het donker en uit het zicht van anderen. 

 Persoon telt het aantal woningen. 

 Persoon heeft onduidelijk verhaal als hij aangesproken wordt. 
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 Persoon vertoont schrikreactie als hij aangesproken wordt. 

 Persoon loopt onlogische route, of door stegen en brandgangen. 

 Persoon is donker gekleed of heeft handschoenen aan in de zomer. 

 Persoon heeft voorwerpen bij zich waar geen logische verklaring voor is.  

 

Wat kan u doen? 

Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kan u bijvoorbeeld deze persoon hierover 

aanspreken. Vraag of hij/zij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is diegene inderdaad zich aan het 

voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. 

Heeft u hier een slecht gevoel bij, dan belt u meteen de 101 en geeft u door wat u ziet. De politie zal 

dan opgeroepen worden en misschien een inbraak doen voorkomen. Wist je dat de voorbereidingen 

voor een inbraak ook strafbaar zijn? 

 

Wat wil de politie weten? 

Probeer zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de verdachte 

persoon: geschatte leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken, 

zoals een tatoeage en kleding. Handelt de persoon alleen of met anderen? Heeft hij een tas of een 

ander voorwerp bij zich.  Als u een verdacht voertuig opmerkt is het volgende belangrijk te onthouden: 

nummerplaat, merk, model en kleur van het voertuig. 

 

101 bellen heeft altijd zin! 

Als je een verdachte situatie opmerkt, aarzel dan niet om de 101 bellen. De politie komt liever een keer 

voor niets dan dat ze te laat komen. Een belangrijk deel van de (op heterdaad) aanhoudingen die de 

politie doet, gebeuren na meldingen via de 101. 

Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van de voorbereiding hiervan. 

Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden de politie niet, omdat zij bang waren dat het 

toch niets was. Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is zoveel gunstiger dan een inbraak 

achteraf oplossen. Niet alleen voor de slachtoffers van de inbraak maar ook voor de politie zelf. Het is 

immers zeer moeilijk om inbraken op te lossen als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn.  
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Wie komt in aanmerking als deelnemer? 

 Bent u 18 jaar of ouder en in het bezit van een smartphone? 

 Verblijft u veel in uw eigen woonomgeving? Bent  u gepensioneerd of een thuiswerker? Of 

maakt u regelmatig een wandeling in de buurt? 

 Bent u vertrouwd met uw eigen woonomgeving? 

 Bent u beroepsmatig veel op straat? Zoals een postbode, pakjesbezorger, thuisverpleeg-

kundige, glazenwasser of dergelijke? 

 

Dan bent u diegene die wij zeker zoeken om onze WhatsApp-groep te versterken.  

 

Maar sowieso is iedereen welkom in de groep want hoe meer ogen en oren in de buurt, hoe groter 

de kans dat we verdachte situaties kunnen opmerken! 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon PZ kanton Borgloon:  Annekatrien Gacoms 

Adviseur 

Ervaert 2 

3840 Borgloon 

beleid@pzloon.be 

011/49.44.03 

011/49.44.00 
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VOORWAARDEN EN GEDRAGSREGELS WHATSAPP BUURTPREVENTIE 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar of laten, indien minderjarig, hun ouders deze verklaring 

ondertekenen. 

2. De deelnemer is in het bezit van een smartphone. 

3. De deelnemer is woonachtig in de wijk, waar de groep opgericht wordt. 

4. De politie komt alleen in actie na melding via het nummer ‘101’. 

5. Meldingen via de WhatsApp-groep worden alleen gedaan, nadat 101 verwittigd werd. 

6. De WhatsApp wordt gebruikt volgens de SAAR-methode: signaleren – alarmeren – app – registreren. 

7. De deelnemer houdt zijn melding kort en krachtig in 1 bericht. Hij verspreidt geen onjuiste informatie en 

geeft altijd aan dat de 101 werd verwittigd. 

8. In de melding wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen. Denk hierbij aan de volgende elementen: 

geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding, voertuig …  

9. Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en/of voertuig is toegelaten maar enkel en alleen ten 

behoeve van het signalement. 

10. Let op je taalgebruik. Dus niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, … 

11. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels / wetten. Laat het speurwerk over aan de politie. 

12. Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact of privéberichten. 

13. De informatie die je verkrijgt via de WhatsApp-groep mag je niet openbaar maken, ook niet via andere 

sociale media kanalen. 

14. Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst, dienen het beroepsgeheim en gerelateerde 

onderrichtingen ter zake te allen tijde gerespecteerd te worden.  

15. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht om een deelnemer te 

verwijderen uit de groep. 

16. De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep. 

17. De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep. 

18. De beheerder van deze WhatsApp-groep, de politie of het stads-/gemeentebestuur zijn niet 

verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers. 

19. De politie en het stads-/gemeentebestuur passen de principes van gegevensbescherming toe conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere vigerende regelgeving en verwachten dit expliciet 

ook van alle deelnemers en coördinatoren in de WhatsApp-groepen met betrekking tot het nemen en delen 

van foto’s en/of persoonsgegevens. 
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INTENTIEVERKLARING DEELNEMER WHATSAPP-BUURTPREVENTIE 

WhatsApp-groep van wijk of deelgemeente: 

Door ondertekening van dit formulier verklaart, 

Voornaam: 

Achternaam: 

Rijksregisternummer: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

GSM-nummer: 

E-mail: 

 

Dat hij/zij akkoord gaat dat bovenstaande gegevens ter verificatie overhandigd worden aan de 

politie, dat de politie deze gegevens verwerkt en dat de politie de toelating tot de WhatsApp-groep 

kan weigeren. 

Dat hij/zij deelneemt aan de bovengenoemde WhatsApp-groep en dat de politie zijn/haar naam, 

GSM-nummer en adres overmaakt aan de coördinator voor toevoeging aan de WhatsApp-groep.  

Dat hij/zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden en gedragsregels voor de leden en de 

coördinatoren van deze groep. 

Dat hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze gedragsregels. 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met de betreffende coördinator. 

Naam en handtekening 

 

Plaats    Op  

 

 

 


