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Voorwoord

In een land waar naar schatting 7 000 000 fietsen rondrijden en per jaar meer dan 450 000 
fietsen verkocht worden, blijft het gebruik van de fiets ontegensprekelijk populair. De zorg 
voor het milieu en een gezonde levensstijl. Het zijn twee zaken waar de burger zich van-
daag om bekommert. En waarin de fiets een belangrijke rol kan spelen. Want fietsen is 
een duurzame vorm van mobiliteit: het gebeurt zónder uitlaatgassen en zónder lawaai-
hinder. En het is ook gezond: het vereist de nodige lichaamsbeweging. En het bespaart 
heel wat stress, omdat er van fileleed en parkeerproblemen geen sprake is. Maar er zijn 
nog méér voordelen. U bespaart er geld mee, want u hoeft geen brandstof en parkeertickets 
te kopen. Daarnaast brengt uw tweewieler u vaak sneller op uw stadsbestemming dan de 
auto of het openbaar vervoer.

Allemaal mooie voordelen. Reden te meer dus om mensen aan te sporen vaker de fiets 
te nemen. Maar wat houdt een mens dan nog tegen om op zijn stalen ros te springen? Is 
het een gebrek aan fietsstallingen, het koude en natte weer … of … het risico om te voet 
naar huis te moeten, omdat je fiets gestolen is? Aan het weer kunnen we spijtig genoeg 
niets veranderen, maar ervoor zorgen dat er voldoende fietsstallingen zijn en het risico 
op fietsdiefstal trachten te beperken, daar kunt u wel een belangrijke rol in spelen. Want 
u kunt zorgen voor voldoende fietsstallingen en toezicht op risicovolle plaatsen. Én voor 
fietsdiefstalpreventie bij uw burgers. Hoe? Met een degelijk beleid.

Samen met u als lokale overheid willen we de burger aanzetten om actie te ondernemen 
om te voorkomen dat zijn fiets gestolen wordt. Zelf kunnen we ook een aantal zaken re-
aliseren om hem hierbij te helpen, zoals het plaatsen van voldoende fietsstallingen, het 
houden van toezicht op risicovolle plaatsen of door te tonen aan de burger hoe een fiets 
degelijk gesloten wordt.
Omdat we vinden dat we de meer dan 36 000 fietsdiefstallen per jaar niet zo maar kunnen 
laten gebeuren, hebben we besloten om deze leidraad op te stellen. Daarin vindt u zowel 
concrete informatie terug over de uitwerking van een degelijk fietsdiefstalbeleid als best 
practices van verschillende overheden en organisaties.

We hopen dat deze leidraad u voldoende informatie aanbiedt om een goed beleid uit te 
stippelen. Zodat uw burgers voortaan zorgeloos op hun fiets springen. 

Gunter Ceuppens
Directeur
Directie Lokale Integrale Veiligheid
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Inleiding

U ondersteunen bij de uitbouw van een goed fietsdiefstalbeleid. Dat is één van de taken 
van de Directie Lokale Integrale Veiligheid. Daarom bundelden we in deze leidraad alle 
relevante informatie om u op weg te helpen. 

In het eerste deel maakt u kennis met het fenomeen fietsdiefstal in België. Komt het vaak 
voor? Is het strafbaar? U krijgt een antwoord op deze en andere vragen. 
In deel twee leest u hoe supralokale overheden hun fietsdiefstalbeleid voeren. En hoe ú 
dat kunt doen op het niveau van uw gemeente of politiezone, met een concreet actieplan. 
In het derde deel ontdekt u alles over de vijf deeldomeinen van het fietsdiefstalbeleid: 
infrastructuur, sensibilisatie, toezicht, aangifte en teruggave. In hoeveel stallingplaatsen 
voorziet u? Wanneer gebruikt u lokfietsen? Wat doet u met achtergelaten tweewielers? 
U komt het allemaal te weten. Daarnaast vindt u handige informatie om door te spelen 
aan de burger. Bijvoorbeeld welk fietsslot hij het beste kiest en waarom hij zijn tweewieler 
beter laat markeren. 
Deel vier laat u de best practices van andere lokale en provinciale overheden zien. Want 
zij delen hun aanpak graag met u: een mooie bron van inspiratie. Helemaal achteraan 
vindt u nog een lijst met handige contactgegevens.

Hebt u zelf goede tips en tricks om fietsdiefstal aan te pakken? Aarzel dan niet om die te 
delen met uw collega’s. En mail ze door naar de Directie Lokale Integrale Veiligheid via 
sliv@ibz.fgov.be. 
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I. Diagnostiek

Veel lokale overheden werken rond fietsdiefstalpreventie. Het is een prioriteit in hun zo-
nale veiligheidsplannen en strategische veiligheids- en preventieplannen. De oorzaak? 
Het groot aantal fietsdiefstallen – waarvan ook uw burgers het slachtoffer zijn.
Fietsdiefstal krijgt vaak de stempel van ‘veel voorkomende’ en ‘kleine’ criminaliteit. Omdat 
veel burgers ermee te maken krijgen en omdat de dief vaak maar een lichte straf krijgt. 
Terwijl een diefstal voor het slachtoffer natuurlijk wél erg is. Maar wat is fietsdiefstal con-
creet? De Federale Politie omschrijft het als: een diefstal of afpersing van een fiets, met 
of zonder geweld, op eender welke plaats. En dat moet, volgens artikel 461 van het Straf-
wetboek, bestraft worden: hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, 
is schuldig aan diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik.)

De Federale Politie registreert jaarlijks meer dan 36 000 fietsdiefstallen. Maar het misdrijf 
komt vaker voor. Alleen … veel burgers melden het niet. Waarom de aangiftebereidheid 
zo laag is? Omdat veel slachtoffers vermoeden dat de politie niets met hun klacht doet. Én 
omdat ze vrezen dat ze hun fiets toch nooit meer terugkrijgen.

Dat blijkt uit de resultaten van de nationale bevraging Veiligheidsmonitor 2008-2009.1 Die 
toont aan dat een derde van de ondervraagden fietsdiefstal als een probleem beschouwt. 
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En dat een tiende er al het slachtoffer van werd. Toch meldde maar 46 procent het misdrijf 
bij de politie, terwijl 35 procent aangifte deed. Deze cijfers bewijzen dat er veel fietsdief-
stallen gebeuren buiten het weten van de politie om.

Het wantrouwen van de burger is niet helemaal onterecht. Want uit de praktijk blijkt in-
derdáád dat fietsdieven moeilijk te vatten zijn door politiediensten. Zo is het opstellen 
van een goed daderprofiel niet voor de hand liggend. Hoewel men daartoe wel pogingen 
onderneemt, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. 

 Incidentele Gelegenheidsdief Professionele Drugsverslaafde	 fietsdief	 	 dief

 Frequentie éénmalig meermaals regelmatig dagelijks
 Doel eigen gebruik kortstondig eigen verkoop verkoop
  gebruik
 Plaats geen sociale weinig sociale overal overal
 controle controle

 Tijdstip ‘s nachts meestal ’s nachts, meestal ’s nachts, dag en nacht
  soms overdag soms overdag
 Soort	fietsen berijdbaar, berijdbaar,  dure fietsen,  alle fietsen,
 losstaand lichte sloten alle sloten alle sloten
 Werkwijze geen materiaal licht materiaal zwaar materiaal gespecialiseerd  
    materiaal 

Opvallend is dat de dieven zowat overal hun slag slaan, zelfs bij mensen thuis. Daarom is 
het belangrijk uw burgers op te roepen om hun tweewieler altijd op slot te zetten.
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II. Het fietsdiefstalbeleid op supralokaal en 
   lokaal niveau

Een goed fietsdiefstalbeleid bestaat uit verschillende aspecten. Welke? Dat leest u straks. 
Eerst verneemt u hoe zo een beleid op supralokaal niveau eruitziet. En hoe u dat zelf 
concreet binnen uw gemeente of politiezone uitwerkt.

A. Het beleid op supralokaal niveau

Het federaal niveau

De Directie Lokale Integrale Veiligheid richt zich sinds haar ontstaan vooral op het aspect 
preventie. Maar al enkele jaren verruimt ze haar aanpak. De doelstelling? Ook de andere 
partners van de veiligheidsketen wijzen op hun verantwoordelijkheid, en de verschillende 
schakels op elkaar afstemmen tot één geheel. Dat doet de Directie door samen te werken 
met openbare instellingen zoals de FOD Mobiliteit en Vervoer, de lokale politiezones en 
de gemeenten. Daarnaast gaat ze ook partnerschappen aan met de private sector zoals 
verzekeringsmaatschappijen en overkoepelende vakorganisaties. Stelt de Directie een 
integraal actieplan op voor het federale niveau? Dan probeert ze bij de uitvoering van haar 
projecten zo veel mogelijk te overleggen met lokale partners. Succesvolle acties deelt ze 
onder de vorm van best practices met andere gemeenten en politiezones. U vindt er een 
aantal op het einde van deze leidraad.

De Directie focust met haar projecten in de eerste plaats op lokale overheden. Met hulp-
middelen zoals checklists, brochures, folders en gadgets ondersteunt ze deze partners. 
Daarnaast deelt ze ook haar expertise met hen. De doelstelling? Lokale overheden     
stimuleren om te werken aan criminaliteit- en brandpreventie. Maar de doelgroep van de 
Directie is ruimer dan dat. Ze richt zich ook tot burgers, vakverenigingen (zoals Confe-
deratie Bouw en Assuralia), belangenverenigingen (zoals de Fietsersbond), en nationale 
en regionale overheden.

De Directie werkt eveneens rond fietsdiefstal. Met de nodige informatie helpt ze lokale 
overheden om een goed beleid uit te werken en biedt ze antwoorden op hun vragen. 
Om deze partners te ondersteunen, verdeelt ze onder meer fietsstickers, -hangers en         
-brochures. En inspireert ze hen met best practices.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pakt uit met een fietsmanager. Zijn taak? Het fiets-
beleid van het gewest transversaal opvolgen. De fietsmanager staat aan het hoofd van 
de ‘fiets-taskforce’ binnen Mobiel Brussel. Dat team houdt zich bezig met verschillende 
thema’s zoals infrastructuur, educatie, promotie en enforcement.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief beleid rond fietsdiefstalpreventie. 
Dat doet het onder meer met bewustmakingsacties, in samenwerking met fietsvereni-
gingen en –punten. Is een fiets slecht beveiligd? Dan maken de medewerkers van 
de fietsorganisaties er een flyer aan vast. Daarin staat hoe de fietser zijn tweewieler 
veiliger achterlaat. Daarnaast ijvert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook voor goede 
fietsstallingen. Momenteel werkt het aan een centraal beheer van die stallingen door een 
parkeeragentschap. Een ander agendapunt? De oprichting van een depot voor gevonden 
fietsen binnen het gewest.

B. Het beleid op lokaal niveau

1. Integrale en geïntegreerde benadering

U komt dagelijks in aanraking met fietsdiefstallen. Maar wist u dat u heel wat kunt doen 
om dat misdrijf een halt toe te roepen? Verwerk uw acties in een sterk beleid, dat zich ken-
merkt door een integrale en geïntegreerde aanpak. Een voorbeeld van zo een actie? Een 
gebruiksvriendelijke fietsstalling die dieven en vandalen de stuipen op het lijf jaagt! Weet 
dat u niet alleen staat in uw strijd tegen fietsdiefstal. U mag rekenen op de hulp van publieke 
instanties zoals politie, justitie en de FOD Binnenlandse Zaken. Ook privépartners zoals 
fietshandelaars en producenten van fietsen, sloten en stallingen steunen u graag. Samen-
werken met deze partners is het ideale recept voor een geïntegreerde aanpak.

Het is aan de verschillende actoren van de veiligheidsketen om hun krachten te bundelen. 
En natuurlijk kunnen ook andere geïnteresseerden en belanghebbenden hun steentje 
bijdragen. Hun gezamenlijke missie? Werken rond preventie, repressie en nazorg bij             
fietsdiefstal. En daarbij rekening houden met het (potentiële) slachtoffer, de dader en de 
omgeving. 

2. Opstelling van het beleid

Een beleid over fietsdiefstal opstellen, is geen sinecure. Deze stappen helpen u alvast 
op weg. 
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1. Stel een werkgroep ‘Fietsdiefstal’ samen. En geef de leiding ervan in handen van de  
 preventiedienst van uw gemeente of politiezone. 

2.  Benader het beleid integraal. Dat doet u door élke actor van de veiligheidsketen erbij  
 te betrekken. Denk maar aan de preventiedienst, de politie, de lokale sociale actoren  
 en het parket.

3.  Streef naar een geïntegreerde benadering. Betrek daarom ook andere geïnteres- 
 seerden in uw strijd tegen fietsdiefstal. Bijvoorbeeld: gemeentelijke diensten voor 
 mobiliteit en ruimtelijke ordening, fietshandelaars, producenten van fietsen en sloten,  
 en fietsorganisaties. 

4.  Maak uw actieplan op vanuit een langetermijnvisie. Deel het op in drie fases: 
 a. analyse van het fenomeen fietsdiefstal
 b. bepaling van doelstellingen en acties
 c. evaluatie van de bereikte doelstellingen

5.  Zorg ervoor dat u de maatregelen op lokaal niveau ontwikkelt en toepast. En geef bijvoor-
 beeld prioriteit aan bepaalde plaatsen (zoals de stationsbuurt of een schoolomgeving). 

6.  Voorzie een gemotiveerd team dat het actieplan opvolgt, evalueert en bijstuurt. Op  
 basis van betrouwbare indicatoren.

3. Het actieplan om fietsdiefstal te bestrijden

a) Analyse van het fenomeen fietsdiefstal op lokaal niveau

De eerste stap om uw actieplan op te stellen? De fietsdiefstallen in uw gemeente of poli-
tiezone in kaart brengen. Dat doet u met alle beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens. Zoals aangiftecijfers, klachten van burgers en waarnemingen van gemeen-
schapswachten. Zo komt u te weten wáár de dieven het vaakst toeslaan en op welke 
tijdstippen. Alleen als u deze informatie hebt, voert u een gerichte strijd tegen fietsdiefstal.

b) Bepaling van doelstellingen en acties

         Strategische doelstelling

          Operationele doelstelling 1                                         Operationele doelstelling 2

 Verw. Resultaat          Verw. Resultaat                   Verw. resultaat     Verw. Resultaat
  / indicator 1.1                   / indicator 1.2                      / indicator 2.1                / indicator 2.2
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Strategische doelstelling:

U geeft weer hoe u de problematiek rond fietsdiefstal wilt aanpakken. Bijvoorbeeld: poten-
tiële fietsdieven ontmoedigen. 

Operationele doelstelling:

U omschrijft concreet hoe u de strategische doelstelling op korte termijn realiseert. 
Bijvoorbeeld: burgers met een brochure bewustmaken om hun fiets op slot te zetten, vol-
doende fietsstallingen voorzien, of toezicht houden op diefstalgevoelige plaatsen. 

Verwacht resultaat / indicator:

U geeft voor elke strategische doelstelling het gewenste resultaat. U bepaalt met welke 
actie u dat resultaat wilt bereiken, en met welke indicatoren u dat meet. De indicatoren 
voldoen aan het SMART-principe (Specifiek/Meetbaar/Aanvaardbaar/Realistisch/ Tijdsge-
bonden).

Voorbeeld:   Resultaat: opmaak van een brochure voor de burger
        Indicator: publicatie van die brochure.
        Resultaat: toezicht van gemeenschapswachten
        Indicator: aantal uren of dagen dat de gemeenschapswacht toezicht houdt

Overweegt u een bepaalde actie? Schat dan altijd de mogelijke impact in, vóór u echt van 
start gaat. Want misschien veroorzaakt u wel een ongewenst effect, zoals een verhoging 
van het onveiligheidsgevoel. 

c) Evaluatie van de bereikte doelstellingen

Zijn de doelstellingen gerealiseerd? Dát controleert de werkgroep. Aan de hand van 
vooraf geformuleerde resultaten en indicatoren. Behaalde u niet het gewenste resultaat? 
Ga dan na waaraan dat ligt. Ook belangrijk bij een evaluatie: meet de impact van uw actie. 
Misschien verspreidde u op grote schaal een brochure met tips. Maar volgt de lezer die 
ook op?
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III. Het fietsdiefstalbeleid in stappen

Werkt u een fietsdiefstalbeleid uit? Dan bestaat dat uit verschillende deeldomeinen.         
Hieronder leest u alles over infrastructuur, sensibilisatie, toezicht, aangifte en teruggave. 

A. De infrastructuur

1. Fietsparkeervoorzieningen

Vermijden dat een dief aan de haal gaat met fietsen? Dan is een degelijk slot een eerste 
stap in de goede richting. Nóg veiliger: de tweewieler in een parkeervoorziening stallen. 
Aan gemeenten, publieke instellingen en private organisaties om daarvoor te zorgen. Bent 
u van plan om er één aan te leggen? Overdenk dan goed wáár u dat doet, en hoeveel 
parkeerplaatsen u voorziet. Bedoeling is dat de fietser er zijn stalen ros veilig, correct en 
gemakkelijk stalt. Geeft u hem het gevoel dat zijn fiets er in goede handen is? Dan zal hij 
graag en vaak langskomen in uw fietsparking. En durft hij te investeren in een degelijke, 
goed uitgeruste fiets – wat zijn fietsgebruik alleen maar bevordert! 

Wanneer vindt een fietser uw stalling goed? Als hij zijn tweewieler aan iets kan vastbinden. 
En als er weinig risico is dat die valt of beschadigd raakt. Ook belangrijk is dat de stalling 
dicht bij de eindbestemming van de fietser ligt. Én dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.2

Vandaag beperken veel fietsparkeervoorzieningen zich tot hun basisfunctie: tweewielers 
stallen. Toch duikt de laatste jaren een trend op om de parking uit te breiden. Voor brom- 
en motorfietsen, en zelfs voor auto’s. Hebt u ook zo een stalling in gedachten? Voorzie 
dan een aparte ingang voor de fietsers, veilig en gemakkelijk bereikbaar, als de parking 
in een gebouw of ondergronds gelegen is. Controleer er ook regelmatig de luchtkwaliteit. 
Een andere trend is de uitbreiding van het servicepakket. Zo hebben fietsstallingen aan 
het station vaak een hersteldienst. Nog een idee voor de toekomst? De installatie van 
buitenfietspompen én oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Hieronder ontdekt u welke fietsparkeervoorzieningen er zoal bestaan.

a) Begrippen

Wordt de fiets niet bereden? Dan is het een voorwerp, géén voertuig. Daarom kan een 
fiets – volgens de verkeerswet – niet geparkeerd worden. Want dát is: het laten stilstaan 
van voertuigen langer dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het la-
den en lossen van zaken. Laat een fietser zijn tweewieler achter in een fietsparking? Dan 

 2  http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=repository&repository=Fietsnietje+favoriet+bij+veel+fietsers 
     consultatie 7/5/10
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spreken we tóch van parkeren. Als hij zijn fiets in een fietsstalling plaatst, dan stált hij die.

Vijf begrippen zijn onlosmakelijk verbonden met ‘het stallen van een fiets’: fietsparkeer-
voorziening, fietsstalling, fietsparkeersysteem, fietsstandaard en fietsrek. Hieronder leest 
u het verschil tussen die termen.

Een fietsparkeervoorziening is de verzamelnaam voor de ruimtes waarin een fietser zijn 
tweewieler achterlaat. Bijvoorbeeld in een fietsstalling of een fietsparkeersysteem. Of in 
een combinatie van de twee. 

Een fietsstalling ? Dat is een afgebakende plaats waar mensen hun fiets zetten. Vaak 
biedt ze ook bescherming tegen weer en wind - en tegen dieven. 

Een fietsparkeersysteem is een constructie waarin of waartegen de fietsen vastgezet 
worden en die de fiets stabiliteit biedt. Kan de fietser er zijn tweewieler met een slot aan 
vastbinden? Dan gaat het om een fietsparkeersysteem met antidiefstalvoorziening. Er 
bestaan drie soorten fietsparkeersystemen: rekken, standaards en kluizen.
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Een fietsrek is een constructie waarin plaats 
is voor véél tweewielers. Vaak heeft het sys-
teem beugels om de fiets aan vast te binden. 
De meeste rekken staan op de grond, maar 
er bestaan ook hangsystemen.

Een fietsstandaard is een losstaande con-
structie met plaats voor maar één of twee 
fietsen. Plaatst u verschillende standaards 
naast elkaar? Voorzie dan voldoende tus-
senruimte. Zo verhoogt u het gebruiksgemak 
en verlaagt u het risico op beschadiging. Er 
zijn drie soorten fietsstandaarden: aanbind-
systemen, slotpalen en wielsystemen. 

Een aanbindsysteem bestaat uit een metalen hek of beugel, waaraan één of twee            
fietsen vastgemaakt kunnen worden. De tweewieler leunt gedeeltelijk óf helemaal tegen 
de constructie. Dit is één van de beste fietsparkeersystemen. Waarom? Omdat de twee-
wieler er stevig in vast staat. Én omdat de fietser hem veilig kan vastbinden met een stevig 
slot, zónder dat het slot moet voldoen aan specifieke eisen. 

Een slotpaal is een paal bestaande uit één of meerdere houders. Daarin plaatst de fietser 
het frame van zijn tweewieler… klaar om te vergrendelen. Sommige slotpalen hebben 
een elektronisch slot, andere een mechanisch. Dat laatste bestaat uit een beugel of een 
schuifbalk waaraan de fietser zijn tweewieler vast haakt met een eigen óf standaardslot. 
En elektronische slotpalen? Die sluiten automatisch wanneer de fietser er een munt of 
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chipkaart insteekt. Slotpalen bieden een efficiënte bescherming tegen diefstal en van-
dalisme indien ze op de goede manier gebruikt worden.

Het wiel- of paperclipsysteem, bestaat uit een houder waarin de fietser zijn voorwiel 
vastklemt. De constructie kan aan de grond of aan een muur bevestigd worden. Het systeem 
biedt weinig bescherming tegen diefstal. Andere nadelen? Voorwielen raken er vaak in 
beschadigd en bredere banden (zoals bij mountainbikes) passen er niet in. 

 
 
 
 
 
 
 

          Voorbeeld van een wielsysteem dat reeds beschadigd is.
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Een fietskluis is een gesloten kooiconstructie waarin de fietser zijn tweewieler opbergt. Is 
er ruimte voor meerdere fietsen? Dan spreken we van een fietstrommel. Vaak te zien in 
woonwijken waar weinig plaats is om een fiets veilig te stallen.
 

Fietskluizen en -trommels zijn vooral bedoeld voor 
regelmatige gebruikers zoals pendelaars. Ze laten 
hun fiets veilig achter, in een kluis bij het station. Ook 
mensen die thuis geen plaats hebben voor hun twee-           
wieler, huren vaak een fietskluis of –trommel. Over-
weegt u om dit type van fietsparkeervoorziening te 
voorzien? Maak dan een deel van de opbergruimte 
doorzichtig. Zo ziet u dat uw huurders er wel degelijk 
fietsen in plaatsen. En geen ander materiaal. 

Voorbeeld van de binnenkant van een fietskluis waarin afval 
werd achtergelaten.

Voor welk type fietsparkeervoorziening kiest u het beste? Dat is afhankelijk van haar 
locatie én haar gebruikers. Hou ook rekening met de beschikbare ruimte en met hoe groot 
het risico op fietsdiefstal is. Nog een belangrijke vraag: welke tweewielers zullen er staan 
en voor hoelang? Zo zorgt u bijvoorbeeld het beste voor een overkapping, als de fietsen 
er lang staan. 
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b) Inplanting van fietsparkeervoorzieningen

Wilt u een fietsparkeervoorziening die mensen veel én graag gebruiken? Dan is het         
belangrijk dat u ze op de juiste plaats inplant. En dat is vaak: zo dicht mogelijk bij de 
bestemming van de fietser (bijvoorbeeld aan de ingang van een gebouw). Zeker als hij er 
maar voor korte tijd verblijft. Parkeert hij zijn fiets voor een langere periode? Dan mag de 
afstand tussen de fietsparkeervoorziening en zijn bestemming iets groter zijn. In dat geval 
is het belangrijk dat u zorgt voor een goede bewegwijzering. Nóg belangrijk bij de aanleg 
van een fietsparkeervoorziening? De directe nabijheid van fietspaden.

Een parkeervoorziening die scoort bij de fietsers? Die telt véél plaatsen. Het is belangrijk 
dat een fietser er zijn stalen ros moeiteloos en veilig kwijt kan. Lukt dat? Dan zal hij graag 
langskomen. Wat zijn fietsgebruik alleen maar bevordert. 

Hoeveel plaatsen u moet voorzien? Dat becijfert u met deze formule: 

Voor Vlaanderen:

Maximaal Gelijktijdig Aanwezige Bezoekersaantal wonend op 0,5-5 km   + 25%
               2

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië:

Maximaal Gelijktijdig Aanwezige Bezoekersaantal wonend op 0,5-5 km   + 25%
               6

Voorbeeld van een straat waar te weinig plaats voorzien is voor het parkeren van fietsen
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Stel: een cultureel centrum in Vlaanderen krijgt maximaal honderdvijftig bezoekers         
gelijktijdig over de vloer. Van wie een derde binnen een straal van vijf kilometer woont. 
Dan rekent u: 

150 * 1/3   + 25% = 25 + 6,25 = 31,25 plaatsen voor fietsen
      2

Zit een Waals cultureel centrum in precies dezelfde situatie? Dan ziet de berekening er 
zo uit: 

150 * 1/3   + 25% = 8,3 + 2 = 10,3 plaatsen voor fietsen
      6

Waarom de formule voor Vlaanderen anders is dan voor Wallonië en Brussel? Omdat 
ze rekening houdt met het aantal fietsbezitters. En dat is in Vlaanderen groter dan in de 
rest van het land. Andere factoren die een rol spelen in de formule: de ideale fiets- en 
voetgangersafstand én de vooronderstelling dat er ook mensen reizen met de auto en het 
openbaar vervoer. 

U kunt uw stallingcapaciteit natuurlijk ook op een andere manier berekenen. Bijvoorbeeld 
door op bepaalde tijdstippen te tellen hoeveel fietsen er staan. U doet dat het beste bij 
mooi weer, wanneer er veel fietsers op pad zijn. Natuurlijk zegt een telling niet alles. Want 
voorziet u voor de toekomst diefstalveilige en voldoende fietsstallingen? Dan komen er 
wellicht nog méér fietsers. 

Ook belangrijk bij de bepaling van de capaciteit, is de gemiddelde parkeerduur. Want een 
bezoek aan de bakker of de slager is natuurlijk korter dan eentje aan de bioscoop of het 
zwembad. In dat laatste geval komen de plaatsen dus minder snel vrij.

Tot slot houdt u voor de stallingcapaciteit ook rekening met de locatie. Plant u de parkeer-
voorziening in een centrumgebied (zoals een winkelstraat of markt) of aan een solitair 
gebouw (zoals een cultureel centrum of een ziekenhuis)? Of misschien voorziet u er één 
aan een school, bedrijf of station? 

Wanneer uw fietsparkeervoorziening geïnstalleerd is, moet u de stallingcapaciteit regel-
matig evalueren. Misschien ontdekt u wel dat er veel fietsen náást de parking staan.     
Omdat er te weinig plaats is. Of omdat de parking niet gebruiksvriendelijk, of slecht gelegen 
is. Het is ook belangrijk te checken hoeveel diefstallen er gebeuren. Veel? Dan lijkt meer 
toezicht aangewezen.
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(1) Fietsparkeervoorzieningen in centrumgebieden

In centrumgebieden liggen veel openbare gebouwen dicht bij elkaar. Denk maar aan het 
stadhuis, de bibliotheek en het postkantoor. Veel gebouwen betekent veel mensen. En die 
bezoeken het centrum vaak liever met de fiets dan met de auto. Daarom moet de stalling-
capaciteit in een centrumgebied groot zijn. U kiest het beste voor meerdere fietsparkings, 
verspreid over het centrum (in de nabijheid van de belangrijkste gebouwen).
In een centrumgebied staan niet alleen openbare gebouwen en winkels, maar ook huizen. 
Veel bewoners hebben thuis geen plaats om hun tweewieler te stallen. Dan zijn buurt-
stallingen of fietstrommels de geknipte oplossing. Zo voorkomt u dat de voetpaden vol 
fietsen staan. 

(2) Fietsparkeervoorzieningen bij solitaire gebouwen

Legt u een fietsparking aan bij bijvoorbeeld een bibliotheek of een rusthuis? Maak dan 
een onderscheid tussen fietsende werknemers en bezoekers. Want ze hebben andere 
behoeften. Werknemers stallen hun fiets voor een langere periode (doorgaans een dag). 
En hebben graag dat die veilig én droog staat. Bezoekers laten hun tweewieler maar een 
korte tijd achter. Hun wensen? Dat hun ros dicht bij het gebouw én in het zicht staat.

(3) Fietsparkeervoorzieningen bij bedrijven en scholen

Bedrijven krijgen vooral fietsende werknemers over de 
vloer. Omdat zij hun fiets voor een langere periode stal-
len, is er nood aan een grote stallingcapaciteit. 
Installeert u een fietsparkeervoorziening bij een 
school? Maak dan een onderscheid tussen leer-
krachten en leerlingen. De eerste groep is vergelijk-
baar met werknemers van bedrijven. Voorzie dus 
voldoende stallingplaatsen. Voor de stallingplaatsen 
van leerlingen bestaan er richtlijnen. Een basisschool 
voorziet tussen dertig en veertig plaatsen per honderd 
kinderen. Voor een middelbare school zijn dat tussen 
zestig en zeventig plaatsen. En een kleuterschool en 
een kinderdagverblijf rekent twee tot vier plaatsen per 
tien kinderen. Ook voor de ouders voorziet u het beste enkele stallingplaatsen. 

(4) Fietsparkeervoorzieningen aan knooppunten van het openbaar vervoer (trein- en 
metrostations, bus- en tramhaltes)

Veel bus- en tramhaltes in uw gemeente? Plaats er een fietsparkeervoorziening bij! Dat 
doet u het beste dicht bij de halte zelf. Dat is handig én veilig voor de fietser. De capaciteit 
berekent u op basis van het aantal fietsende pendelaars aan de halte.
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(5) Fietsparkeervoorzieningen bij parkings

Parkings en parkeergarages voor auto’s? Die krijgen meer en meer het gezelschap van 
fietsparkeervoorzieningen. Een idee dat meer dan de moeite waard is. Wilt u ook carpool-
parkings een toegevoegde waarde geven? Voorzie ze dan van een goede fietsstalling 
(overdekt én veilig voor dieven en vandalen).

(6) Fietsparkeervoorzieningen bij evenementen

Evenementen zoals festivals en kermissen trekken heel wat bezoekers. En die moeten 
hun fiets ergens kwijt kunnen. Dan is een fietsparkeervoorziening ideaal. U hoeft er zelfs 
geen permanente voor aan te leggen. Wat dacht u van een mobiele fietsparkeer- 
voorziening? Die verplaatst u snel en gemakkelijk. 
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(7) Fietsparkeervoorzieningen bij nieuwbouw

Een nieuw gebouw vraagt vaak om de nodige fietsparkeervoorzieningen. Maar hoe groot 
is de behoefte écht? En hoeveel plaatsen moet u dan voorzien? Dat hangt onder meer 
af van de afstand die de fietser aflegt tussen zijn woning en uw gebouw. Zo heeft het 
plaatselijke zwembad meer fietsstallingen nodig dan de luchthaven van Zaventem. Ook al 
krijgt deze laatste veel meer bezoekers over de vloer.

Waarmee moet u verder nog rekening houden? Volgende vragen helpen u op weg:
• Waar plant u de fietsparking het beste in?
• Zullen de fietsers er eerder kort of lang parkeren?
• Is het risico op diefstal groot?

Hebt u niet meteen een antwoord op deze vragen? Bekijk dan hoe de situatie nu is. Veel 
mensen gaan uit van het eenvoudige principe: ‘installeer de stallingen waar de fietsen nu 
staan. En voorzie ongeveer evenveel plaatsen als er fietsen zijn.’ Na een tijdje ontdekt 
u waar de parking nog tekortschiet en kunt u de fietsparkeervoorziening aanpassen. 
Bijvoorbeeld door meer aandacht te schenken aan diefstalpreventie. Met deze manier van 
werken voert u een vraagvolgend beleid.

Uw fietsbeleid kan ook sturend zijn. Bijvoorbeeld als het de vervoerswijze van uw inwo-
ners beïnvloedt. Plaatst u een degelijke en veilige fietsparking? Dan is de kans groot dat 
méér personen voor de fiets kiezen. Een sturend beleid verandert ook het parkeergedrag 
van de huidige fietsers. Zo parkeren ze niet meer wild, als u zorgt voor een goede beweg-
wijzering.

Vandaag staan mobiliteitsproblemen hoog op de socio-economische en politieke agenda. 
Daarom moet u durven investeren in goede fietsparkeervoorzieningen. Zéker als u een 
doelgroep wilt bereiken die binnen een straal van vijf kilometer van uw nieuwbouw woont. 
De helft van de Belgen heeft een fiets. De andere helft overwéégt er één aan te schaffen 
– als alle bezwaren die hij heeft, zijn weggewerkt. Een van de dingen die hem tegen-
houden? Te weinig degelijke fietsparkeervoorzieningen. Goed om in het achterhoofd te 
houden bij uw nieuwbouwproject.
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c) Vereisten van het fietsparkeersysteem

Hoe kiest u het meest geschikte fietsparkeersysteem? Door rekening te houden met vier 
factoren: de functionele afmetingen, de stabiliteit, de duurzaamheid en het gebruiks-       
gemak.

(1) Functionele afmetingen

Iedere burger moet zijn tweewieler kwijt kunnen in de parkeervoorziening. Welk fiets-
model- en slot hij ook gebruikt. Belangrijk is dat u streeft naar een minimaal ruimtegebruik 
en een optimale gebruiksvriendelijkheid. 

Hou zeker rekening met de fietslengte en de stuurbreedte. Want zij bepalen hoeveel plaats 
de geparkeerde tweewieler inneemt. Een fiets meet tussen 1,80 en 2,00 m. De breedte 
van het stuur varieert van 0,50 tot 0,65 m (vlindersturen zijn iets breder). De ruimte tussen 
de verschillende fietsplaatsen? Die moet net iets groter zijn dan de stuurbreedte. Behalve 
als uw fietsstalling een hoog-laagsysteem is. Want dan overlappen de fietsen die naast 
elkaar staan gedeeltelijk. Maar dit systeem is minder handig omdat niet elk stuur erin past. 

Hoe bepaalt u de afstand tussen twee fietsen? Met de hart-op-hartafstand, de afstand 
tussen de frames van twee fietsen. De doorsnee-afstand voor een gewone fietsstalling 
is 0,75 m (met een minimumafstand van 0,65 m). Kiest u voor een hoog-laagsysteem? 
Voorzie dan een hart-op-hartafstand van 0,40 m (met een minimumafstand van 0,375 
m). Als u de fietsstalling uitrust met een aanbindsysteem, laat dan een meter ruimte tus-
sen de beugels. En zorg ervoor dat die niet te hoog staan, zodat er bijvoorbeeld ook een 
kinderfiets in past.
Belangrijk is dat de fietser zijn tweewieler moeiteloos in de stalling plaatst. Daarom mag 
de tilhoogte bij hoog-laagsystemen, waarin het voorwiel moet geplaatst worden, maar 
maximaal 0,42 m zijn. Bij een hoog-laagsysteem is dat 0,30 m. En dan is het hoogtever-
schil tussen de twee niveaus minimaal 0,25 m (maar 0,30 m is aanbevolen). 

De totale oppervlakte die u moet voorzien, is afhankelijk van hoe de fietsen staan. Voorzie 
zeker minimaal de volgende afmetingen: 

 Loodrechte standplaats		 Tussenafstand	fietsen	 Lengte	fietsen	 Ruimte	achter	fietsen 

 Op één niveau             0,75 m  1,80 m - 2,00 m           1,80 m 
 Hoog/laag            0,40 m  1,80 m - 2,00 m           1,80 m 
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 Standplaats onder  
Tussenafstand	fietsen	 Lengte	fietsen	 Ruimte	achter	fietsen hoek van 45° 

 Op één niveau             1,00 m       1,40 m           1,40 m 
 Hoog/laag            0,60 m       1,40 m           1,40 m

 Standplaats onder  
Tussenafstand	fietsen	 Lengte	fietsen	 Ruimte	achter	fietsen hoek van 60° 

 Op één niveau             1,50 m       1,00 m           1,40 m 
 Hoog/laag            1,00 m       1,00 m           1,40 m

Een goed fietsparkeersysteem heeft een antidiefstalvoorziening. Dat is bijvoorbeeld een 
beugel waaraan de fietser zijn frame vastmaakt met een slot. De diameter van dat aan-
bindsysteem bedraagt bij voorkeur tussen de 50 en de 60 mm. Wilt u dat de fietsers hun 
tweewieler ook met een klein slot kunnen vastbinden? Zorg er dan voor dat de afstand 
tussen beugel en de fiets niet te groot is. En plaats het systeem op minimaal 0,25 m van 
de grond.

(2) Stabiliteit

Het is belangrijk dat de tweewieler stevig in het fietsparkeersysteem staat, óók met extra 
bagage. Een fietstas van 10 kg op de bagagedrager of van 7,5 kg op 5 cm van het stuur? 
Dan nog mag de fiets niet omvallen of beschadigd geraken. En dat zónder extra aanbind- 
of vergrendelmogelijkheden.

(3) Duurzaamheid

Een fietsparkeersysteem moet bestaan uit duurzaam materiaal. Vraag aan uw leverancier 
een productfiche met de nodige technische informatie. Daarin ziet u of het systeem 
bestand is tegen slijtage en vandalisme. 

Kiest u voor een stalen systeem dat thermisch verzinkt is? Dat gaat jaren mee, zónder te 
verroesten. Tenminste, als de verzinking goed is uitgevoerd. En daarvoor moeten de Bel-
gische fabrikanten rekening houden met bepaalde normen. Voor de bescherming tegen 
corrosie geldt NBN I 07, voor stalen buizen NBN A 25. Gaat u voor een gekleurd parkeer-
systeem met poedercoating? Laat ook dan eerst een zinklaag aanbrengen. Sommige 
onderdelen van de parkeervoorziening bestaan uit kunststof, kwetsbaar materiaal dat aan 
heel strenge normen moet voldoen. Is het slagvast, brandveilig, … ? 
Natuurlijk gelden al deze normen niet alleen voor de parkeervoorziening zelf, maar ook 
voor de andere bevestigingselementen. Het is belangrijk dat de losse stukken tegen een 
stootje kunnen. En bewegende delen? Die moeten uitvoerig getest worden (minimaal 
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10.000 keer), conform de situatie in de praktijk. Ze moeten bij elk weertype blijven werken 
en mogen geen overtollige speling hebben. 

Om vandalenstreken te verdragen, moet het materiaal tegen heel wat bestand zijn. Denk 
maar aan betonscharen, slijpschijven, ijzerzagen en bevriezingsproducten. De vandaal 
moet er minstens vijf minuten over doen om het systeem te kraken. Daarom is het ook 
belangrijk de parkeervoorziening stevig in de grond te verankeren.

Laat u de parkeervoorziening coaten? Zorg er dan voor dat de lak een goede hechtings-
graad en hoge slagvastheid heeft. Daarnaast moet het glad, onontvlambaar, zelfdovend, 
krasbestendig, kleurvast en uv-bestendig zijn. Bedoeling is dat er bij beschadiging géén 
lakschilfers loskomen.

(4) Gebruiksgemak

Wilt u dat de fietsers uw parkeervoorziening graag gebruiken? Zorg er dan voor dat ze het 
kader van de fiets op een goede manier kunnen vastbinden aan het fietsparkeersysteem. 
Het stallen van de fiets en het gebruiken van het antidiefstalsysteem moet heel eenvoudig 
zijn, zónder dat daarvoor extra toelichting nodig is. 
Het antidiefstalsysteem moet gemakkelijk bereikbaar zijn, ook als er veel fietsen staan. 
Bevindt het systeem zich aan de voorkant van de tweewieler? Voorzie dan een minimale 
afstand van 0,60 m met de grond. Voor een systeem aan de zitbuis is dat 0,50 m. Het 
materiaal waarmee de fietser in aanraking komt, mag niet van metaal zijn. Voorzie daarom 
een kunststofbekleding of poederlakcoating.

Een correct gebruik van de parkeervoorziening beschadigt de fietsen niet. Zo mogen ka-
bels, koplampen en dynamo’s niet klem geraken. De fietsparking mag ook geen fietseige-
naars of voorbijgangers kwetsen. Vermijd dus scherpe randen en uitstekende onderdelen.

d) Omgevingsvereisten

Hoe kiest u een geschikte locatie voor uw parkeervoorziening? Door rekening te houden 
met vier factoren: de bereikbaarheid, het onderhoud, de ruimte en de verlichting. 

(1) Bereikbaarheid

Het is belangrijk dat de fietser de parkeervoorziening vlot bereikt, zónder obstakels. Ver-
mijd daarom vervelende stoepranden en steile hellingen. Moet hij een hoogteverschil 
overwinnen? Bijvoorbeeld bij een ondergrondse parkeergarage, of bij een parkeervoor-
ziening met meerdere verdiepingen. Leg dan een hellingbaan óf trap met goot aan.
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Een hellingbaan met een goede hellingshoek is beter dan trappen, omdat ze minder steil 
is. Een goed exemplaar vereist een minimale breedte van 1,20 m, maar 2 m is beter. 
Boven- en onderaan moet de baan aansluiten op een vlak plateau van minstens 1,80 m 
lang. De maximale hellingshoek is tien graden. Belangrijk is dat de baan voldoende vlak 
én ruw is, zodat de fietsers er niet op uitschuiven. 

Omdat een hellingbaan veel plaats inneemt, kiezen veel mensen voor trappen. Maar die 
maken het de fietser iets moeilijker. Want hij moet – door de steilere hellingshoek – veel 
kracht zetten om zijn tweewieler tegen te houden én omhoog te duwen. Kiest u toch voor 
trappen? Voorzie dan een minimale tredebreedte van 1,20 m (2,00 m is beter). De aan-
bevolen hellingshoek bedraagt 10 graden (voor treden van 0,50 m lang en 0,09 m hoog 
óf van 0,60 m lang en 0,10 m hoog). Is de hoek groter dan 15 graden? Dan krijgen veel 
fietsers het knap lastig. Voorzie aan beide zijden van de trap goten, in beton of metaal. 
U doet er goed aan de goot wat af te schuinen. Zo schuren de fietspedalen niet tegen de 
muur. Kiest u voor een metalen goot? Voorzie dan een breedte van 0,10 m en een diepte 
van 0,04 m.

(2) Onderhoud

Wáárom uw parkeervoorziening goed onderhouden? Omdat een vervallen exemplaar 
vandalen aantrekt en het onveiligheidsgevoel verhoogt. Het gevolg: fietsers laten uw parking 
links liggen. Ideaal is dat ze altijd – zelfs bij een maximale bezetting – gemakkelijk te on-
derhouden is en géén zwerfvuil aantrekt. Let er bij de inplanting van uw parkeervoorziening 
ook op dat ze niet gevoelig is aan weersomstandigheden. Zodat ze bijvoorbeeld ook na een 
hevige regenbui bruikbaar blijft. 

(3) Ruimte

Hoe vermijdt u wildparkeren? Door voldoende stalplaatsen te voorzien. Zodat iedereen 
er zijn fiets kwijt kan, ook op de drukste momenten van de dag. Zorg er daarom voor dat 
vraag en aanbod in evenwicht zijn. 

U legt de parking het beste aan op een locatie waar sociaal toezicht is. Bijvoorbeeld in de 
buurt van gebouwen, of op een plaats waar veel mensen voorbijkomen. Ideaal is dat u 
de parkeervoorziening bewaakt. Dat kan mechanisch, bijvoorbeeld met camerabewaking  of
toegangscontrole. Of formeel, bijvoorbeeld door politiediensten en gemeenschaps-
wachten. 

Neem voor het toezicht deze richtlijnen in acht:
• minder dan 5 fietsen: voorzie sociaal toezicht;
• meer dan 5 fietsen: zorg voor sociale én (sporadisch) formele controle; 
• meer dan 20 fietsen: voorzie een maximaal sociaal toezicht;
• meer dan 50 fietsen: zorg voor een maximale sociale controle en een regelmatig formeel toezicht. 
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Is uw parkeervoorziening afgesloten? Zorg er dan voor dat de toegang voldoende ruim is, 
zodat fietsers er vlot voorbijkomen. Een goede ingang is minimaal 1,20 m breed en 2,20 
m hoog. Zo bent u er zeker van dat de fietsers hun hoofd niet stoten.  

Als er meerdere fietsrijen naast elkaar zijn, voorziet u het beste een tussenruimte van 2,00 
m (minimaal 1,20 m). Zo is er nog voldoende bewegingsruimte, wat het gebruiksgemak 
alleen maar verhoogt. 

Wanneer voorziet u het beste een overkapping of afsluiting? Als de fietser zijn tweewieler 
voor een lange periode stalt (voor een dag of langer). Want dan stelt hij hogere eisen aan 
de parkeervoorziening. Een goede overkapping voldoet aan een aantal eigenschappen. 
Ze bestaat uit materiaal dat brand- en graffitibestendig is. Ze bevat zo weinig mogelijk 
demonteerbare delen, die afbreek- en beschadigbaar zijn. En ze is transparant. Zo ziet u 
altijd wat er in de parkeervoorziening gebeurt, dat verhoogt de sociale controle.

U bepaalt natuurlijk zelf hoe uw fietsparking er uiteindelijk uitziet. Een tip: hou rekening 
met de omgeving waarin u ze neerpoot. Een historisch centrum vraagt om een andere 
look dan een nieuwbouwterrein.

(4) Verlichting

Een goede verlichting is onmisbaar in en rond uw parkeervoorziening. Ze vergroot het 
veiligheidsgevoel en de zichtbaarheid. En verkleint de kans dat een fietsdief ongestoord 
zijn gang gaat. Daarom is het belangrijk kapotte lampen zo snel mogelijk te vervangen. 
Controleer ook regelmatig of planten de verlichting niet bedekken. 
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B. De sensibilisatie

Onze Directie Lokale Integrale Veiligheid focust al sinds haar ontstaan (midden jaren 
negentig) op de preventie van fietsdiefstal. Ze lanceert regelmatig nationale acties rond 
deze problematiek. Maar ook u kunt op lokaal niveau heel wat doen, om het aantal fiets-
diefstallen te doen dalen. Bijvoorbeeld door een goed beleidsplan op te stellen, waarin u 
een belangrijke rol weglegt voor lokale preventiediensten, fietshandelaars- en fabrikanten. 
Precies wat meer en meer gemeenten en politiezones ook doen.

Nemen de fietsers enkele goede veiligheidsgewoontes aan? Dan houden ze dieven op 
afstand. Aan u om de burgers te sensibiliseren. Roep hen bijvoorbeeld op om een goed 
slot te gebruiken, of om hun fiets te parkeren op een veilige plaats. De brochure van onze 
Directie helpt u daarbij op weg. Bestel ze via onze Documentatiedienst, of download ze 
op www.besafe.be.

Maar er is méér. Hieronder vindt u heel wat tips om fietsdiefstal te voorkomen.

1. Fietssloten

Een goed fietsslot is cruciaal in de strijd tegen diefstal. Gebruikt de fietser er géén? Dan 
zijn alle andere preventiemaatregelen waardeloos. De doelstelling van een fietsslot? 
Voorkomen dat iemand zónder toestemming de tweewieler van een ander gebruikt. Het 
slot verhindert dat iemand de fiets verplaatst of ermee rijdt. Als u de tweewieler aan iets 
kunt vastbinden, krijgt u de ideale situatie. Zo kan de dief hem niet optillen en meenemen.

Een goed slot is niet goedkoop. Maar voor een nieuwe fiets telt de burger nog veel meer 
geld neer. Toch is een slot niet onfeilbaar. Er is er geen enkel slot dat niet gekraakt kan 
worden. Maar hoe steviger het is, hoe meer tijd en middelen de dief nodig heeft om het te 
openen. Nóg veiliger: twee sloten gebruiken. Want vaak zijn dieven alleen gespecialiseerd 
in het kraken van één type. Een afrader zijn cijfersloten. Wél goed: een slot dat de fiets 
verbindt met een in de grond verankerd voorwerp. Wie een nieuw exemplaar koopt, bergt 
zijn reservesleutel het beste meteen veilig op. 
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Hieronder leest u welke sloten op de markt zijn:

Het beugelslot
Een zwaar slot in de vorm van de letter U. Daarmee maakt de fietser 
zijn wiel óf frame vast aan het fietsrek. Een goed beugelslot bestaat uit 
verhard staal en is voldoende breed. Want is het te smal? Dan is het ge-
makkelijk te forceren en onmogelijk om er een fiets mee vast te binden. 
Belangrijk is dat de beugel op twee punten verankerd wordt.

Tip: de combinatie van een beugel- en ringslot maakt het dieven knap lastig.

Het ringslot
Een goed basisslot dat onder het zadel zit. Hoe dikker de ring en het 
omhulsel, hoe veiliger. Andere benamingen zijn hoefijzer-, kader- en 
frameslot. Dit systeem volstaat niet om dieven af te schrikken, omdat 
ze de fiets nog kunnen optillen en meenemen. De fietser schaft zich het 
beste nog een ander slot aan om de tweewieler vast te binden aan een 
vast voorwerp.

Het kettingslot
Een discusslot uit gehard staal. Vaak gebruikt door motorrijders om 
er hun tweewieler mee vast te binden. De kwaliteit van het slot wordt 
bepaald door de hardheid van de schakels: hoe dikker de schakels, hoe 
veiliger het slot (minimale dikte is 4 mm). 

Het ringslot en kettingslot in één
Nieuwe fietsen hebben soms een combinatie van een 
ring- en kettingslot. Zo kan de fietser zijn tweewieler 
gemakkelijk vastbinden. Omdat de sloten aan elkaar 
hangen, heeft hij maar één sleutel nodig. Alleen doel-
treffend als de ketting van prima kwaliteit is. 

Het (spiraal)kabelslot
Een kabelslot dat bestaat uit een verzameling staaldraden. Hoe méér 
staal, hoe beter. Handig om de fiets vast te binden, maar niet echt veilig: 
met wat geduld knipt de dief het slot door.  

Het schakelslot
Deze variant op het kabelslot is een stalen kabel omhuld door … staal. 
Ook dit slottype schrikt dieven niet af. 

Het vouwslot
Een slot opgebouwd uit vouwarmen in gehard staal. Wil de fietser zijn 
tweewieler vastbinden? Dan klapt hij de armen uit en … klikt hij ze vast. 
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In de strijd tegen fietsdiefstal is niet alleen een slot belangrijk, maar ook de plaats waar 
iemand zijn tweewieler stalt. Op een openbaar terrein doet hij dat het beste op een goed 
zichtbare plaats, waar veel sociale controle is. Zit hij op privéterrein (zoals een tuin, oprit, 
garage)? Dan plaatst hij zijn fiets beter uit het zicht. Zeker bij appartementsgebouwen en 
studentenkoten. 

Ideaal is dat hij zijn tweewieler altijd vastbindt aan een vast voorwerp zoals een rek, hek, 
verankeringselement, … Zo voorkomt men dat de dief de tweewieler optilt en meeneemt. 
Het beste is om zowel het frame áls een wiel met een slot vast te binden aan het verankerings-
element. De fietser stalt zijn tweewieler bij voorkeur in een (bewaakte) fietsstalling, op 
een plaats waar hij geen andere personen hindert. Wie zijn fiets achterlaat, verwijdert het 
beste de accessoires zoals fietspompen, drinkbussen en verlichting evenals de bagage in 
de fietstassen of op de bagagedrager.

2. Tips bij de aankoop van een tweedehandsfiets

Fietsheling is, net zoals fietsdiefstal, strafbaar. Koopt iemand een tweedehandsexem-
plaar? Dan is het belangrijk dat die niet gestolen is. 

Symptomen die wijzen op diefstal:

 • een zwaar beschadigd ringslot dat niet (goed) meer werkt;
 • deuken op het spatbord en lakschade aan het frame (op de plaats waar het slot zat);
 • slijpplekken op het frame die verraden dat het gegraveerd rijksregisternummer weg-
   gehaald is;
 • een sticker van de leverancier die verwijderd of overschilderd is;
 • een overschilderde of herspoten fiets;
 • een nieuwe fiets zónder ringslot;
 • een nieuwe fiets waarbij het framenummer of de barcode (gedeeltelijk) verwijderd is.

Wie een tweedehandsexemplaar koopt, vraagt het beste een aankoopbewijs. Daarop no-
teert de verkoper: 

 • de omschrijving (zoals merk, model, type, soort, kleur, bijzondere kenmerken);
 • het framenummer van de fiets of een merkteken;
 • het aankoopbedrag;
 • de datum van aankoop;
 • de identiteit en de handtekening van de verkoper en de koper.

Een fietser die een gemerkte tweewieler vérkoopt? Die vermeldt in het aankoopbewijs het 
beste heel uitdrukkelijk zijn merkteken. 
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3. Aangifte van fietsdiefstal bij de politie

Slachtoffers van fietsdiefstal stappen het beste naar de politie. Doen ze daar aangifte 
van de feiten? Dan bestaat de kans dat hun fiets weer opduikt. Belangrijk is dat ze hun 
gestolen tweewieler zo goed mogelijk beschrijven. Dat is eenvoudig met de fietspas bij 
de brochure Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over. Ook foto’s van de fiets zijn in geval van 
diefstal handig. Hoe meer uw politiediensten weten over de fiets, hoe groter de kans dat 
ze hem terugvinden. Doen ál uw burgers aangifte van hun diefstal? Dan weet u precies 
hoe groot het probleem in uw gemeente is. En kunt u er gericht aan werken.

Op de fietspas vult de fietseigenaar de volgende zaken in: 

 • naam en voornaam eigenaar;
 • merk;
 • model; 
 • type (dames, heren, kinderfiets);
 • soort (klassiek, mountainbike, citybike, racefiets, ...);
 • kleur (hoofdkleur en eventueel bijkleur);
 • gemerkt via gravering of labeling?
 • rijksregisternummer;
 • framenummer;
 • bijzondere kenmerken (bv. speciaal stuur, aantal versnellingen, zelfklevers, 
   beschadigingen, ...).

Wie een diefstal wil aangeven, kan terecht bij zijn lokale politie. Elektronische aangifte 
gebeurt via de algemene site www.police-on-web.be of via de website van de politiezone.
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4. Fietsmarkering

Het fietsdiefstalprobleem in uw gemeente bestrijden? Roep uw burgers dan op om hun 
tweewieler te graveren. Want met een uniek merkteken bepaalt u eenvoudig wie de eige-
naar van de fiets is. Omdat die voortaan veel herkenbaarder is, bezorgt u hem ook veel 
gemakkelijker terug. Nog een voordeel? Een gemerkte fiets ligt bij dieven niet goed in de 
markt. Omdat ze weten dat ze hem maar moeilijk verkocht krijgen.

Een fiets merken, kan op drie manieren:

graveren: het rijksregisternummer wordt in het frame gegraveerd, waardoor de fiets zicht-
baar gemerkt wordt. Deze gravering kan extra benadrukt worden door een sticker. Bijvoor-
beeld door deze, die de Directie Lokale Integrale Veiligheid ter beschikking stelt van de 
lokale overheden.

labelen: het rijksregisternummer wordt gedrukt op een moeilijk verwijderbare sticker. Die 
kleeft u op het frame van de fiets. 

chippen: sommige fietsen krijgen bij de fabricage een unieke chip. Die zit verwerkt in het 
frame of het slot. 

                                       Voorbeeld van de 
              gravering van een fiets.

Veel steden, gemeenten en politiezones organiseren 
markeeracties voor hun burgers. Vaak gaat de pre-
ventiedienst daarvoor langs bij scholen en op markten. 
Sommige politiezones (zoals PZ VLAS) spreken de       
fietsende burgers aan op straat. Of schrijven bedrijven 
aan (met het voorstel om de tweewieler van fietsende 
werknemers te markeren). Hebt u zelf niet het nodige 
markeermateriaal? Verwijs uw burgers dan door naar 
een naburige stad, gemeente of politiezone. 

Bij een graveeractie brengt de fietser zijn tweewieler én een geldig legitimatiebewijs met 
rijksregisternummer mee (zoals zijn identiteitskaart of SIS-kaart). Vroeger graveerden de 
gemeenten volgens een eigen systeem. Sinds 1997 zijn ze – volgens de omzendbrief 
van Binnenlandse Zaken – verplicht om altijd het rijksregisternummer te gebruiken. Dat 
eenduidig systeem bevordert de controle- en teruggeefmogelijkheden. 

De voordelen van een fietsgravering liggen voor de hand. Het nummer is moeilijk te ver-
wijderen, uw politiedienst identificeert de fiets veel gemakkelijker en bezorgt hem sneller 
terug aan de eigenaar. Maar er zijn ook nadelen. Want wat als de eigenaar zijn fiets wil 
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verkopen? Dan moet hij zijn rijksregisternummer doorstrepen of overplakken. En is het 
aan de koper om de tweewieler opnieuw te merken. Belangrijk is dat het aankoopbewijs 
vermeldt dat het om een gegraveerde tweewieler gaat. De verkoper doet er ook goed aan 
om de fietspas door te geven aan de nieuwe eigenaar. 

Ander nadeel? Niet élke fiets kan gegraveerd worden. Bijvoorbeeld wanneer het frame uit 
carbon bestaat, of wanneer het een vreemde vorm heeft, waardoor het toestel niet op het 
frame geplaatst kan worden. Sommige fietsfabrikanten zijn tegen gravering: ze vinden dat 
het de tweewieler beschadigt. Omdat ze vrezen voor een kaderbreuk, laten ze soms de 
aankoopgarantie vallen. Nochtans is de kans op zo’n breuk bijna onbestaande.
Kiest u ervoor om de fietsen te labelen? Dan maakt u komaf met de bovenstaande proble-
men. Maar dan duikt een ander nadeel op: de dief kan de sticker – met de nodige behen-
digheid – verwijderen.
Chippen staat vandaag nog in zijn kinderschoenen en gebeurt in Nederland via de RFID-
technologie. Het beste is dat de fietsfabrikant de chip – met uniek nummer – plaatst tijdens 
het productieproces. Om de chips te lezen, is de juiste technologie natuurlijk nodig. Daar-
naast moet er een databank komen, die de gegevens van de fietseigenaar verzamelt. 
Vindt uw politiedienst een fiets? Dan controleert ze met de databank of het om een gesto-
len exemplaar gaat. En gaat ze na wie de eigenaar is.

5. Communicatie

Besteed in uw fietsdiefstalbeleid voldoende aandacht aan de communicatie met uw burgers. 
Roep hen op om veilig om te springen met hun tweewieler. En breng hen op de hoogte van 
de acties die u onderneemt. Het is belangrijk dat u goed nadenkt over de boodschap die u 
wilt meegeven. En die is natuurlijk afhankelijk van uw doelgroep. Zo spreekt u kleuters op 
een andere manier aan dan volwassenen die hun fiets bij het station parkeren.

Er bestaan heel wat communicatiemiddelen om uw boodschap over te brengen. Wat dacht 
u van een brochure, flyer, affiche, postkaart of persbericht? Of gadgets en websites? Ook 
vaktijdschriften, studentenbladen en stadsmagazines zijn goede boodschapdragers. Uw 
burgers persoonlijk aanspreken is eveneens efficiënt. Een taak voor uw politieagenten of 
gemeenschapwachten. 

6. Partnerschap

Zorg ervoor dat u niet alleen staat in uw strijd tegen fietsdiefstal. De samenwerking met 
partners versterkt uw aanpak alleen maar. Leg daarom uw oor te luisteren bij bijvoorbeeld 
fietsverenigingen, -handelaars en -punten. Of bij scholen en openbare vervoermaatschap-
pijen. U doet er ook goed aan om gerechtelijke instanties te sensibiliseren. Roep hen op 
om fietsdieven écht te vervolgen. Een krachtig signaal voor fietsdieven, dat aantoont dat 
hun daad niet ongestraft blijft.
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C. Het toezicht

Toezicht speelt een grote rol in uw fietsdiefstalbeleid. De politie en eventueel de gemeen-
schapswacht in uw gemeente hebben de sleutel in handen. De politie moet de omvang 
van het probleem kennen, en bereid zijn om te investeren in de bestrijding ervan. En de 
permanente controle waar veel fietsendiefstallen gebeuren? Daar dragen de gemeen-
schapswachten of het personeel van fietspunten aan stations hun steentje bij.

Dankzij deze verhoogde waakzaamheid schrikt u fietsdieven af. Of betrapt u ze op heterdaad. 
Bovendien verhoogt toezicht het veiligheidsgevoel van de burger. Drie vliegen in een klap.
Toezicht combineert u het beste met gerichte controleacties. Ga bijvoorbeeld na of de fiet-
sers een fietsslot gebruiken en controleer of gegraveerde fietsen echt in handen zijn van 
hun eigenaar. In één moeite controleert u dan ook de fietsverlichting, de bel, de remmen, 
enzovoort. Zo verbetert u de veiligheid van alle fietsers in uw gemeente.

Daarnaast stimuleert u het best het informele toezicht bij de inwoners van uw gemeente. 
En bekijkt u samen met bedrijven en vervoersmaatschappijen hoe u zoveel mogelijk be-
waakte fietsstallingen in uw gemeente creëert.

In Nederland treden de gemeentes ook proactief op tegen fietsdieven. Lokale politie-een-
heden gebruiken er lokfietsen. Hieronder vindt u meer informatie, en kijken we naar de 
stand van zaken in België.

1. Gebruik van lokfietsen

De politie in Nederland gebruikt lokfietsen om fietsdieven te betrappen. In België gebeurt 
dit niet, of nog niet. Wel experimenteerde de politiezone Brussel-Noord al met lokauto’s. 
Maar gedetailleerde wetgeving over dit soort praktijken ontbreekt.

Er bestaan geen specifieke (federale) wetten die het gebruik van lokfietsen beschrijven. 
Wel rijst de vraag of lokfietsen onder ‘politionele provocatie’ vallen.

Definitie

Artikel 30 van het Wetboek van strafvordering definieert provocatie als volgt:

“Er is provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen om een misdrijf te ple-
gen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, 
door de tussenkomst van een politieambtenaar of van een derde handelend op het uit-
drukkelijk verzoek van deze ambtenaar.”
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Het Hof van Cassatie hanteert deze definitie:

“Onder uitlokking moet worden verstaan elk middel dat erin bestaat een misdadig opzet 
te doen ontstaan of dat opzet aan te moedigen bij hem die het misdrijf zal uitoefenen.”

Het Hof zegt ook:

“Er is geen sprake van politionele provocatie wanneer de intentie een misdrijf te plegen 
is ontstaan zonder enige vorm van tussenkomst vanwege een agent van het openbare 
gezag, waarbij laatstgenoemde zich beperkt tot het louter scheppen van een mogelijkheid 
tot het plegen van een strafbaar feit en waarbij de dader nog steeds over een vrije wil 
beschikt 3.”
Samengevat: maakt een dief zich volledig uit eigen beweging schuldig aan een misdrijf, 
zonder enige tussenkomst van de politie? Dan is er geen sprake van politionele provoca-
tie. Een politieagent mag niet meer doen dan de omstandigheden creëren om de diefstal 
vrij te plegen.

De politieprovocatie bij diefstal in auto’s

Het gebruik van lokauto’s was in 2006 onderwerp van een rechtszaak. De politie had een 
laptoptas in een lokauto gelegd om dieven te identificeren. De correctionele rechtbank van 
Brussel oordeelde toen, dat er inderdaad sprake was van politionele provocatie. Want de 
aanwezigheid van de lokauto was de aanleiding voor de strafbare intentie4.

Maar het hof van beroep verwierp het vonnis van de correctionele rechtbank:

Wanneer de tussenkomst van de politie heeft bestaan in het plaatsen van een afgesloten 
voertuig met op de achterbank een laptoptas, duidelijk in het zicht van de voorbijgangers, 
hebben de politieagenten enkel een banale situatie uit het dagelijks leven willen naboot-
sen. Met andere woorden, de situatie waarmee de beklaagde werd geconfronteerd, is 
volgens het hof niet verschillend van de situatie waarin hij zich zou bevinden indien een 
automobilist zijn voertuig ergens parkeerde en een voorwerp van een zekere waarde in 
het zicht van voorbijgangers liet liggen.

Conclusie

Lokauto’s en lokfietsen bevinden zich voorlopig in een juridisch grijze zone. Daarom 
springt u het best heel voorzichtig om met deze techniek. Want oordeelt een rechtbank 
dat een fietsdiefstal ‘geprovoceerd’ werd? Dan gaat de dief vrijuit.

 4  « Il n’est pas exclu que le placement d’une mallette-piège a fait naître dans le chef du prévenu l’intention de   
     commettre un vol. La présence du véhicule-piège est de nature à avoir fait naître une intention délictueuse »
     Corr. Bruxelles 6 octobre 2006, Juristenkrant 2006 (reflet HERBOTS, P.), liv. 136, 2.

 3  Cass. (2e ch.) RG P.02.0027.N, 17 décembre 2002 (B.E.) http://www.cass.be (4 février 2003); , Pas. 2002, liv. 12,  
    2423 et Bruxelles 7 septembre 1994, J.L.M.B. 1994, 1135 et http://jlmbi.larcier.be (11 octobre 2005); Journ. proc.   
    1994, liv. 268, 25, note DE VALKENEER, C., HAARSCHER, G. ; , Pas. 1993, II, 112; , Rev. dr. pén. 1995, 419.
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Frederic Moreels publiceerde een advies voor het gebruik van lokvoertuigen in het tijd-
schrift Vigiles (jaargang 2008, deel 2, vanaf p. 86):

 • Gebruik een lokvoertuig alleen op een helder afgebakende plek waar veel diefstallen  
    plaatsvinden.
 • Creëer geen artificiële situaties. Het lokvoertuig is deel van ‘een banale situatie uit het 
   dagelijkse leven’.
 • Hou rekening met de subsidiariteit en vraag de instemming van de gerechtelijke over-
   heden.

‘Voorzichtigheid’ blijft dus het sleutelwoord als u lokfietsen inzet.

2. Bewakingscamera’s

De wet is wel eenduidig over het gebruik van bewakingscamera’s in 
fietsstallingen. De wet van 21 maart 2007 bepaalt de voorwaarden 
voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Ze deelt 
fietsparkings op in drie categorieën:

 • niet-besloten plaatsen;
 • voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen;
 • niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen.

Worden er camera’s geplaatst in het kader van een arbeidsrelatie? 
Dan is CAO 685 ook van toepassing.

Niet-besloten plaatsen

De wet omschrijft deze categorie als ‘elke plaats die niet door een omsluiting is afgeba-
kend en vrij toegankelijk is voor het publiek’. Concreet gaat het over straten, pleinen en 
parken.

Wilt u daar bewakingscamera’s plaatsen? Dan gelden deze wettelijke voorschriften:

 • Raadpleeg de korpschef van de zone waarin de fietsstalling zich bevindt.
 • Krijg een positief advies van de bevoegde gemeenteraad.
 • Meld uw beslissing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
   levenssfeer en aan de bevoegde korpschef. Dit doet u ten laatste een dag voor u de 
   camera’s in gebruik neemt via één aangifte op www.privacycommission.be.
 • Plaats een pictogram aan elke toegang tot de plaats, conform de wettelijke voorschriften    
  over het model en de kleuren.6 Kunt u de toegangen tot de plaats niet helder af-
   bakenen? Dan geeft de verantwoordelijke voor de verwerking aan op welke plaatsen  
   een pictogram hoort. Zo garandeert u de toegankelijkheid van de informatie.

 5 Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levens- 
    sfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.

 6 Zie Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling   
    van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.
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Voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen

De wet omschrijft een voor het publiek toegankelijke besloten plaats als ‘elk besloten 
gebouw of elke besloten plaats bestemd voor het publiek waar diensten aan het publiek 
kunnen worden verstrekt’. Voorbeelden zijn openbare fietsstallingen in stedelijke centra of 
parkeervoorzieningen van winkels.

Om er camera’s te plaatsen, gelden deze voorschriften:

 • Meld uw beslissing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke  
   levenssfeer, én aan de bevoegde korpschef. Dit doet u ten laatste een dag voor u de  
   camera’s in gebruik neemt via één aangifte op www.privacycommission.be.
 • Plaats een pictogram aan elke toegang tot de plaats, conform de wettelijke voorschriften.
   over het model en de kleuren.7 De verantwoordelijke voor de verwerking waakt 
   erover dat de informatie op het pictogram goed zichtbaar is.8

Veel fietsparkeervoorzieningen horen thuis in deze categorie. Daarom vindt u hieronder 
bijkomende informatie:

• De verantwoordelijke voor de verwerking is “de natuurlijke persoon of de rechtsper-
soon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen 
het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt”.

• De aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
moet online gedaan worden via www.privacycommission.be.

• De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst een pictogram aan elke toegang 
van deze voor het publiek toegankelijke besloten plaats waar een camera beelden            
registreert.9

• Bijkomend wordt op het pictogram of op een aanhangende drager de volgende infor-
matie aangebracht: 

 1)  “Camerabewaking – Wet 21 maart 2007”
 2)  naam van de natuurlijke persoon/rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de  
     verwerking of zijn vertegenwoordiger 
 3) het postadres en facultatief het e-mailadres waarop de verantwoordelijke van de 
  verwerking kan bereikt worden.

• Het bekijken van de beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te 
kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring.

• Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamel-
en van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, ordever-
stoorders, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.

 7 Zie Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling       
    van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.
 8 Zie Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van  
    bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009.
 9 Zie Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
    bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009.
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• Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van 
schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een 
slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard.

• Uitsluitend de verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag 
handelt, heeft toegang tot de beelden. Zij hebben tevens discretieplicht.

• De beelden kunnen overgedragen worden aan politie/gerecht bij vaststelling van mis-
drijven of wanneer zij kunnen bijdragen tot het bewijzen van misdrijven.

• De beelden moeten overgedragen worden aan politie/gerecht wanneer zij hierom ver-
zoeken.

• De beelden mogen niet de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het 
verzamelen van informatie over filosofische, religieuze, politieke, syndicale overtuiging, 
noch informatie over gezondheidstoestand, etnische/sociale origine of seksueel leven.

• Elke gefilmde persoon heeft recht op toegang tot de beelden.

Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen

Voor de wet is een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats ‘elk besloten 
gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de ge-
woonlijke gebruikers’. Hier biedt u geen diensten aan het publiek aan. Een parkeervoorz-
iening is er alleen toegankelijk voor erkende en frequente gebruikers. Het gaat dan om 
een fietsstalling van een bedrijf in een industrieterrein, een ondergrondse fietsparkeer-
voorziening in een appartementsgebouw, of de garage van een gezinswoning.

Ook voor deze categorie gelden wettelijke voorschriften voor de plaatsing van camera’s:

 • Meld uw beslissing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke   
     levenssfeer en aan de bevoegde korpschef. Dit doet u ten laatste een dag voor u   
   de camera’s in gebruik neemt via één aangifte op www.privacycommission.be.
 • Plaats een pictogram aan elke toegang tot de plaats, conform de wettelijke  
   voorschriften over het model en de kleuren.

Onder andere een aantal treinstations gebruikt camerabeveiliging in de fietsstallingen. 
Andere mogelijke locaties in deze categorie zijn zwembaden en cinemacomplexen.
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D. De aangifte

Wordt een fiets gestolen? Dan is het heel belangrijk dat het slachtoffer de diefstal aangeeft 
bij de politie. Na de aangifte gaat de politie over tot een vereenvoudigd proces-verbaal 
(V.P.V.) of een ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.). De omzendbrief COL 08/2005 
van het College van Procureurs-generaal – herzien op 15 maart 2007 – bepaalt de werk-
wijze:

Is er geen verdachte? En zijn er geen verzwarende omstandigheden (art. 463 Sw.)? Dan 
maakt de politie een V.P.V. op. Daarin beschrijft ze alle kenmerken van de fiets. Daarna 
komt de gestolen fiets terecht in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), via het 
ISLP-systeem. Een ketting of slot openbreken, is geen verzwarende omstandigheid.

Kent de politie de naam van één of meer verdachte(n)? Of zijn er verzwarende omstan-
digheden? Dan gaat ze over tot een ambtshalve politioneel onderzoek.

Wordt de dief gevat? Dan kan het parket hem vervolgen. Een werkstraf, een minnelijke 
schikking en alternatieve maatregelen behoren dan tot de mogelijkheden. Beschadigde 
de dief de fiets of het slot? En is het slachtoffer gekend? Dan wordt er eventueel een 
schaderegeling uitgewerkt.

De inwoners van uw gemeente moeten goed weten waarom ze een fietsdiefstal het best 
melden. In de eerste plaats heeft de politie een aangifte van de diefstal nodig om de 
dieven te vervolgen. In de tweede plaats is een aangifte cruciaal om teruggevonden 
fietsen aan hun eigenaars te kunnen bezorgen.
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E. De teruggave

Elk jaar halen de gemeenten heel wat gestolen of achtergelaten fietsen op. Is het rijks-
registernummer van de eigenaar in de fiets gegraveerd? Of komt de gevonden fiets over-
een met een accurate beschrijving in de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG)? 
Dan is een gemeente in staat de eigenaar van de fiets op te sporen.

Daarom is het zo belangrijk dat eigenaars hun fiets laten graveren en aangifte doen in 
geval van diefstal. Deze werkwijze versterkt zichzelf: hoe meer mensen aangifte doen, 
hoe meer mensen hun fiets terugkrijgen. En als meer mensen hun fiets terugkrijgen, stijgt 
het vertrouwen in de werking van de overheid. Wat dan weer leidt tot een groter aantal 
aangiftes.

Krijgt een eigenaar zijn fiets terug? Dan vraagt hij het best aan de politie om zijn fiets uit 
de ANG te halen.

1. Aanpak van achtergelaten fietsen

De beste preventie tegen fietsdiefstal? Ervoor zorgen dat de burger zijn fiets sluit, altijd en 
overal. Zoals gezegd, doet hij dit het best met twee sloten. Met één daarvan maakt hij de 
fiets, en eventueel ook een wiel, vast aan een niet-verplaatsbaar voorwerp, bijvoorbeeld 
een fietsparkeersysteem. Daarvoor richt u voldoende parkeerplaatsen voor fietsen in.

Maar veel parkeerplaatsen voor fietsen houden ook een risico in. Hoe beter de parkeer-
plaats, hoe meer mensen geneigd zijn om hun fiets er voor langere tijd achter te laten. Zo 
daalt natuurlijk de dagelijkse stallingscapaciteit.

Daarom is het van belang om achtergelaten fietsen regelmatig te verwijderen. We zetten 
de voordelen op een rijtje:

• Er komt extra ruimte vrij voor andere fietsen.
• Gestolen fietsen die achtergelaten worden, maken meer kans om bij hun eigenaar te 

belanden.
• De burger ziet uw inspanningen en waardeert die ook.
• Tijdens de opruimactie houdt u ook toezicht op de fietsen.
• U ontmoedigt mensen om hun fiets voor langere tijd achter te laten.

We raden aan om achtergelaten fietsen structureel op te ruimen. Vooral op plaatsen waar 
veel fietsen gestald worden, en waar vaak een plaatstekort dreigt, is een structurele aan-
pak noodzakelijk. Onder andere in Brugge en Gent gebeurt dit al.

Wilt u de opruiming van fietsen ook structureel aanpakken? Laat u dan leiden door een 
regelgevend document.
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We geven enkele richtlijnen mee:

• Maak de opruimactie bekend bij de gebruikers van de fietsparkeervoorziening.
• Stel een reglement op. Wanneer en hoe worden achtergelaten fietsen verwijderd? Hoe 

krijgt een eigenaar zijn fiets terug? Wat gebeurt er met achtergelaten fietsen die nie-
mand ophaalt?

• Maak een lijst van de verwijderde fietsen op basis van een beschrijving en eventueel 
een foto.

• Richt een centraal verzamelpunt in voor de opgehaalde fietsen.

Niet verplicht, maar wel nuttig, is een onderscheid tussen fietsen waarmee de eigenaar 
nog kan rijden (weesfietsen) en onherstelbare fietsen (wrakken). Eventueel vermeldt u in 
het reglement ook dat u fietsen op korte tijd verwijdert als ze hinder of gevaar veroorzaken, 
of verkeerd geplaatst zijn. Een andere optie is om deze fietsen in de dichtstbijzijnde fiets-
parkeervoorziening te stallen.

Hieronder vindt u een plan van aanpak voor opruimacties:

• Beslis hoe lang een fiets op een bepaalde plaats mag staan.
• Licht de gebruikers van de fietsparking in over uw opruimactie. Communiceer de ter-

mijn, de gevolgen, hoe de burgers hun verwijderde fiets terugvinden en geef contact-
informatie mee.

• Maak labels vast door de spaken van de fiets heen. Is het label nog onbeschadigd na 
de afgesproken termijn? Dan verwijdert u de fiets.

• Verzamel de achtergelaten fietsen op één locatie voor een afgesproken periode.
• Ga na van welke fietsen de eigenaar gekend is, bijvoorbeeld dankzij het rijksregister-

nummer, en neem contact op met de eigenaar.
• Maak na de bewaarperiode plaats vrij voor nieuwe achtergelaten fietsen. Verkoop de 

niet-opgehaalde fietsen of geef ze aan een organisatie of school.
• Herhaal de actie systematisch.

Welke termijnen hanteert u het beste? Fietsers geeft u bijvoorbeeld één maand de kans 
om hun fiets te verplaatsen. Daarna krijgt de eigenaar minstens zes maanden de tijd om 
zijn eigendom op te halen. Die minimumtermijn vloeit voort uit de wet van 30 december 
1975 over de ‘goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare 
weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting’:

Art. 1 
Ieder die buiten de particuliere eigendommen een goed vindt waarvan hij de eigenaar niet 
kent en er zich meester van maakt, moet het zonder verwijl afgeven aan een gemeente-
bestuur, bij voorkeur dat van de plaats waar dat goed gevonden is.
Deze verplichting geldt evenwel niet voor de goederen die buiten een woning zijn 
geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt zijn geworpen.
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Art. 2
De gemeentebesturen bewaren de goederen die overeenkomstig artikel 1 zijn afgegeven, 
gedurende zes maanden na de afgifte, ter beschikking van de eigenaar of zijn recht-
verkrijgenden. Zij bewaren eveneens, gedurende zes maanden na hun weghaling, de 
goederen waarvan de eigenaar onbekend is, die de veiligheid of het gemak van de door-
gang op openbare wegen, straten, kaaien en pleinen hinderen en die zij dientengevolge 
hebben moeten wegnemen, alsmede de goederen op de openbare weg geplaatst ter uit-
voering van vonnissen tot uitzetting, en die zij, na achterlating door hun eigenaar, hebben 
moeten wegnemen om een eind te maken aan de belemmering van de openbare weg.

Gebruikt u labels? Lees dan hier enkele tips:

• Bevestig de labels ’s avonds. Dan staan de fietsen die dagelijks gebruikt worden vaak 
niet in de fietsstalling. Zo hebt u minder labels nodig.

• Maak het label op zo een manier vast, dat het verbroken wordt als iemand met de fiets rijdt.
• Kies voor een label in een opvallende kleur dat bestand is tegen weer en wind. 

Eventueel voorziet u een tekstvak waarin u de naam van de gemeente vermeldt. Zo 
weet de fietser vanwaar het label komt.

• Gebruik niet-herbruikbare labels. Zo voorkomt u dat iemand het label aan een andere 
fiets hangt, terwijl het niet om een achtergelaten fiets gaat.

De verwijdering van de fietsen gebeurt het best door personen in uniform. Zo weet de 
burger dat zij géén fietsdieven zijn.

De verwijderde fietsen komen in een databank terecht. Daarin verzamelt u waardevolle 
kenmerken:

• merk;
• model;
• type (dames-, heren- of kinderfiets);
• kleur;
• uniek merkteken;
• framenummer;
• datum verwijdering;
• plaats verwijdering
• bijzondere kenmerken (zoals fietstas, fietscomputer, slot).

Maakt u deze databank publiek toegankelijk? Dan kunnen de eigenaars zelf op zoek gaan 
naar hun fiets, bijvoorbeeld via een website.

Tot slot geven we nog een voorbeeld mee voor de aanmaak van een document over ‘de 
verwijdering van achtergelaten fietsen’. De dienst Mobiliteit van de stad Gent stelde een 
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‘Draaiboek fietswacht’ op. Het draaiboek bevat onder meer zes labels met boodschappen 
voor fietseigenaars:

• Hinderlijk gestalde fiets
• Gevaarlijk gestalde fiets
• Achtergelaten fiets
• Fiets niet op slot
• Fietsstalling wordt ontruimd
• Fietsstalling wordt tijdelijk ontruimd (voor herstel, onderhoud,                                                                                        

wegenwerken of een evenement)

Een mooi voorbeeld van een publieke databank is www.gevondenfietsen.be. Deze web-
site is een initiatief van de politiezone Brasschaat. Maar ze krijgt heel wat steun van an-
dere gemeenten en politiezones.

Slachtoffers van fietsdiefstal gaan er na of hun fiets werd teruggevonden, dankzij zoekcri-
teria zoals merk, model en kleur. Vinden ze hun fiets terug? Dan krijgen ze op de website 
instructies om de fiets op te halen. Meestal hoort daar een telefoontje naar de politie bij, of 
een bezoekje aan het politiekantoor.

Naast ‘Gevonden Fietsen’ zijn er nog heel wat gemeentelijke preventiediensten en poli-
tiediensten die werken met een eigen databank.



43

IV. Goede praktijken

Heel wat gemeenten en steden lanceerden al acties rond fietsdiefstalpreventie. Van kleine 
initiatieven tot grote projecten. Zij delen hun succesverhaal graag met u. Een mooie bron 
van inspiratie! Hebt u zelf ook goede tips voor de strijd tegen fietsdiefstal? Bezorg ze dan 
aan onze Directie Lokale Integrale Veiligheid. Wij verspreiden ze graag onder uw collega’s.

A. Boom

Samenvatting project
De gemeente Boom kampt met een fietsdiefstalprobleem aan haar openluchtzwembad. 
Dat pakt ze aan met nieuwe fietsstallingen en toezicht tijdens drukke momenten. Los-
staande tweewielers worden vastgemaakt. 

Hoe werkt het project?
De gemeente sloot in 1994 een preventiecontract af. Want toen bleek dat vooral het open-
luchtzwembad kampte met een diefstalprobleem. Er waren géén rekken waaraan de 
fietser zijn tweewieler kon vastmaken. Wél gleuven waarin hij hem kon plaatsen. Daarom 
installeerde het gemeentebestuur er in 1997 en 1999 paaltjes met een beugel. Zo werd 
het voor de fietser toch mogelijk zijn fiets vast te binden. 

Zodra de gemeente Boom gemeenschapswachten kreeg, liet ze die toezicht houden bij 
de fietsstallingen. Zij stelden vast dat veel fietsers hun tweewieler achterlieten zónder 
hem te sluiten. Daarom lanceerde de gemeente in 2008 een proefproject met fietssloten. 
Zien de gemeenschapswachten een ongesloten tweewieler? Dan zetten ze die zelf met 
een ketting op slot en verwijzen ze de eigenaar – met een kaartje – door naar 
de gemeenschapswacht óf zwembadkassier. Die maakt zijn tweewieler los én vraagt hem 
zijn contactgegevens achter te laten. Zo kan de preventiedienst de fietser achteraf nog 
een brief sturen met het verzoek zijn tweewieler voortaan vast te binden. 

Doelpubliek
• fietsende burgers van Boom;
• bezoekers die met de fiets naar het openluchtzwembad komen.

Partners
Gemeenschapswachten en medewerkers van de sportdienst.

Contactpunt
Preventiedienst Den Oogen Boom 
Antwerpsestraat 44 - 2850 Boom
T 03 880 18 80
denoogenboom@boom.be
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B. Brugge

Uw fiets, uw vriend, laat hem nooit ‘LOS’.

Samenvatting project
De stad Brugge focuste met haar preventieprojecten vroeger 
vooral op de slachtoffers van een diefstal – met de klemtoon op 
nazorg. Vandaag werkt ze aan een integraal project – met oog 
voor álle facetten van fietsdiefstal. Het geheim van het succes? 
De bereidheid en het geloof van alle partners om het probleem 
op te lossen. Op basis van een uitgebreide analyse en een lokale 
probleemdefiniëring, bracht het stadsbestuur drie oorzaken in 
kaart. Daarna stelde het een verklaringsmodel en een actieplan 
op. Een integrale werkgroep komt om de drie maanden samen 
om het project op te volgen. Deze aanpak werpt duidelijk zijn 
vruchten af.

Hoe werkt het project?
De stad Brugge werkt aan drie oorzaken van fietsdiefstal: 

 1. een gebrek aan veilige fietsstallingen;
 2. het economische principe van vraag en aanbod voor gestolen fietsen;
 3. de opvatting – van dader én slachtoffer – dat de fietser machteloos staat tegenover  
     het probleem. 

1. Gebrek aan fietsdiefstalveilige stallingen

Een diefstalveilige stalling? Die vraagt om een goede beveiliging van de fiets én om een 
uitstekende stallinginfrastructuur. Hoe beter deze twee aspecten, hoe groter de beveiligings-
mogelijkheden. 

Om de beveiliging van de fietsen te verbeteren, sensibiliseert de stad haar burgers. Ze 
roept hen op om goede sloten te gebruiken en om hun tweewieler vast te binden. Dat doet 
ze met hulpmiddelen zoals fietshangers, stickers, eyecatchers, affiches, een sensibiliser-
end slotenrek, folders, wedstrijden in het stadsmagazine en informatie op de stadsweb-
site. De gemeenschapswachten spreken de burgers ook aan en vragen hen om hun fiets 
te sluiten en de bestaande fietsparkeervoorzieningen te gebruiken.
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Concrete acties: 

• educatief pakket ‘Fietsen zonder grenzen, grenzeloos plezier!’ voor leerlingen van het 
zesde leerjaar;

• fietscontroleactie ‘Veilig fietsen … houd je hoofd erbij!’ voor alle leerlingen van het se-
cundair onderwijs;

• de verspreiding van kortingsbonnen voor de aankoop van een goed slot. Dat doet de 
stad in samenwerking met de lokale fietshandelaars.

Om de stallinginfrastructuur te optimaliseren, onderneemt het stadsbestuur heel wat:

• verhogen van het aantal – bewaakte en onbewaakte – fietsparkeervoorzieningen (aan 
het station en in het centrum);

• toezicht houden op diefstalgevoelige plaatsen, door de gemeenschapswachten en het fietspunt;
• plaatsen van mobiele fietsstallingen tijdens evenementen;
• onderzoeken van de mogelijkheden voor camerabewaking;
• burgers warm maken om een fietsbeugel aan hun gevel te bevestigen. Hebben ze geen 

plaats om hun tweewieler binnen te plaatsen? Dan kunnen ze hem buiten vastbinden 
aan die beugel.

2. Economische principe van vraag en aanbod rond gestolen fietsen

Het stadsbestuur wil inspelen op dat economische principe en het zo veel mogelijk weg-
werken. 

De vraag naar gestolen fietsen indijken? Dat doet de stad door zélf maandelijks een fiets-
verkoop te organiseren. Burgers kunnen er een tweewieler kopen voor 15 euro. Het gaat 
om teruggevonden en achtergelaten exemplaren die na zes maanden nog altijd niet terug 
bij hun eigenaar zijn. Het stadsbestuur verhuurt ook – tegen een scherpe prijs – fietsen 
aan studenten. 

Het illegale aanbod gestolen fietsen verminderen? Dat kán bijvoorbeeld met een con-
trolesysteem op de tweedehandsmarkt. Een piste die het stadbestuur voorlopig nog niet 
bewandelt. 

3. Opvatting – van (potentiële) daders én (potentiële) slachtoffers – dat de 
    maatschappij machteloos staat tegenover het probleem

Brugge wil aantonen dat deze opvatting niet klopt. Daarom streeft ze naar een stijging 
van het aantal:  

• terugbezorgde fietsen;
• gevatte daders;
• gestrafte daders.
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De stad wil meer fietsen terugvinden én -bezorgen. Daarom werkt ze nauw samen met 
een uitstekende fietsdienst, geïmplementeerd in de lokale politie. Die fietsdienst is suc-
cesvol, vooral omdat ze goed samenwerkt met de gemeenschapswachten, de spoorweg-
politie en het fietspunt. Acties die zorgen voor een vlotte teruggave van een gestolen 
tweewieler:

• markeren van fietsen;
• verspreiden van fietspassen;
• vergemakkelijken van diefstalaangifte (E-loket en vereenvoudiging van de procedure 

bij het onthaal);
• burgers die de fietsdienst gebruiken, verplichten om diefstal aan te geven;
• opvolgen van weesfietsen;
• gebruiken van een programma dat binnenkomende en teruggevonden fietsen herkent;
• systematisch opzoeken en contacteren van de eigenaar;
• burgers snel melden dat hun tweewieler is teruggevonden;
• het pv-systeem van de politie optimaliseren.

Via deze wagen worden achtergelaten fietsen opge-
haald en worden mensen tevens gesensibiliseerd om 
hun fiets goed te sluiten. 

Meer daders vatten én straffen? Dat doet het stadsbestuur door het toezicht te verhogen 
met anonieme bewakers. Daarnaast denkt Brugge er ook aan om lokfietsen te gebruiken. 
Én om tijdens preventieve fietscontroles de eigenaars aan te sporen hun tweewieler te 
laten graveren. Is een fiets tóch gestolen? Dan spoort de politie die intensief op. Daar-
naast maakt ze ook duidelijke afspraken met het parket – in de hoop dat die de dader 
zeker vervolgt. 

Het stadsbestuur wil de stijging van het aantal terugbezorgde fietsen én van het aan-
tal gevatte en gestrafte daders met luide trom aankondigen in de pers. De doelstelling? 
Slachtoffers stimuleren om de nodige maatregelen te nemen. En daders afschrikken om 
aan de slag te gaan. 
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Doelpubliek
Het project richt zich tot de hele Brugse bevolking (ongeveer 117.000 inwoners). Maar ook 
tot haar bezoekers: zowel fietsende pendelaars als toeristen. 

In de eerste plaats focust het stadsbestuur op potentiële slachtoffers. Uit lokale cijferge-
gevens en uit een literatuurstudie blijkt dat het vooral elf- tot twintigjarigen zijn – met een 
piek bij zestien- tot achttienjarigen. Daarom richt de preventiedienst zich vooral tot leer-
lingen uit de laatste jaren van het basisonderwijs, scholieren uit het secundair onderwijs 
en studenten. Uit de analyse blijkt ook dat dieven vooral aan het werk zijn op woensdag-
namiddag en tijdens weekendnachten. De uitgaans- en stationsbuurten zijn hun geliefde 
actieterrein. Daarom focust de preventiedienst ook op ‘fuifbeesten’ en pendelaars. 

In de tweede plaats richt het stadsbestuur zich op slachtoffers van een fietsdiefstal. Met 
een goede fietsdienst – die werkt volgens een efficiënt systeem – bezorgt ze veel twee-
wielers terug aan hun eigenaar. Duikt de fiets toch niet op? Dan biedt het stadsbestuur 
een goedkoop alternatief (bijvoorbeeld een tweedehandsexemplaar of een studentenfiets). 

De stad veronderstelt dat ze vooral kampt met incidentele dieven, die dus niet sys-
tematisch te werk gaan. Daarom richt het zich in de derde plaats tot die potentiële daders. 
Dat doet ze door hen studentenfietsen te verhuren en door preventief toezicht te houden. 

In de vierde plaats richt het project zich ook op de daders. Daarbij wordt gedacht aan de 
mogelijke inzet van lokfietsen, anoniem toezicht en de actieve inzet van gemeenschaps-
wachten. Daarnaast draagt de politie eveneens haar steentje bij. Houdt zij bijvoorbeeld 
een fietslichtcontrole? Dan gaat zij ook meteen na of de fiets zelf niet gestolen is. 

Tot slot kán het project ook werken rond fietshelers. Maar voorlopig plant de stad daarvoor 
nog geen acties.

Partners
• fietsdienst;
• gemeenschapswachten;
• lokale politie Brugge;
• fietspunt;
• spoorwegpolitie;
• fietsatelier;
• mobiliteitscel;
• NMBS-Holding.

Contactpersoon
Ariane Duthoo 
Preventiedienst Stad Brugge
Blinde Ezelstraat 1 - 8000 Brugge
T 050 47 28 10   
ariane.duthoo@brugge.be                                 Voorbeeld van één van de educatieve pakketten
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C. Gent

Samenvatting project
In grootsteden scoort fietsdiefstal hoog binnen de vermogenscriminaliteit. Dat blijkt uit 
cijfergegevens van het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) en de Veiligheidsmoni-
tor 2006 voor Gent. In die enquête beschouwt 34 procent van de ondervraagden fietsdief-
stal als een probleem. En in datzelfde jaar werd liefst 10 procent van de Gentse gezinnen 
er minstens eenmaal het slachtoffer van! De politiezone Gent verwerkt jaarlijks 2000 aan-
giftes voor fietsdiefstal.

Het misdrijf heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel, de leefbaarheid in 
publieke ruimtes én de verkeersveiligheid. Omdat fietsdieven moeilijk te vatten zijn, 
blijven ze vaak ongestraft. Wat natuurlijk alleen maar aanzet tot méér normoverschrijdend 
gedrag. En dat schrikt de burger af. Het gevolg? Zijn fietsbezit, -gebruik en -kwaliteit gaan 
erop achteruit.

De politiezone Gent wil het aantal fietsdiefstallen doen dalen en werkte daarom een 
actieplan uit. Concrete doelstellingen: meer dieven vatten en meer gestolen fietsen terug-
bezorgen aan de burgers. Daarnaast roept de politiezone het hele korps op om altijd alert 
te zijn voor diefstallen.

Hoe werkt het project?
De politie voert maandelijks zichtbare controles uit. Dat doet ze op hotspots die het OIC 
(Operationeel InformatieCentrum) bestempelt als diefstalgevoelig. Zoals sportcomplexen, 
winkelcentra en bioscopen. De opvallende aanwezigheid van politiemannen op straat, 
schrikt potentiële daders af. En vergroot de drempel om te gaan stelen. De zichtbare con-
troles hebben ook een positieve invloed op de fietsende burgers. Want zij zien nu dat de 
politie de strijd met fietsdiefstal écht aangaat. 

Daarnaast stuurt de politiezone Gent ook agenten in burger op pad. Zij houden anoniem 
toezicht bij fietsstallingen. Zo houden ze verdachte voorbijgangers in de gaten. Schieten 
de dieven in actie? Dan betrappen de agenten hen op heterdaad. 

In elke wijk gaan patrouilles op pad. Hun taken:

1)  Fietsers aanspreken en vragen of zij een gegraveerde tweewieler én een degelijk slot  
 hebben. Daarnaast geven ze de burger ook een folder. Daarin staat wat een goed slot  
 is, en hoe de fietser zijn fiets het beste vastbindt. De agenten houden bij hoeveel  
 mensen zij aanspreken.

2) Controleren van hotspots en andere diefstalgevoelige plaatsen (die per wijk geïnven- 
 tariseerd en geregistreerd zijn). De agenten:
 • gaan na of de fietsen in een stalling zijn vastgebonden met een goed slot;
 • controleren of de gegraveerde tweewielers geseind staan als ‘gestolen’;
 • observeren – in burgerkledij – verdachten, klaar om hen op heterdaad te betrappen.
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De politiezone Gent focust ook op fietsdiefstalpreventie. Die richt zich op de neiging, de 
bereidheid en de mogelijkheid om te stelen. Het is aan dat laatste aspect dat de Gentse 
politie werkt. Samen met relevante partners zorgt ze voor voldoende veilige stallingen en 
roept ze de burgers op om daar ook gebruik van te maken. Het is aan deze twee partijen 
om ook nog andere preventieve maatregelen te nemen. De partners kunnen bijvoorbeeld 
de stallingmogelijkheden uitbreiden, de bewaking verhogen en de burgers sensibiliseren. 
Zij kunnen op hun beurt een goed fietsslot kopen en hun tweewieler laten graveren.

Doelpubliek
• daders van fietsdiefstallen en eventuele helers van gestolen fietsen;
• slachtoffers van fietsdiefstallen.

Partners
Stad Gent dienst Mobiliteit - Fietsendepot - studentENmobiliteit VZW - Max Mobiel

Contactpersonen
Jean-Luc Vergult  PZ Gent   T 09 266 67 64 jean-luc.vergult@politie.gent.be
Chris Magerman  PZ Gent   T 09 266 63 60 chris.magerman@politie.gent.be
Hendrik Sanctorum  PZ Gent   T 09 266 65 62 hendrik.sanctorum@politie.gent.be
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D. Koksijde

Samenvatting project
In Koksijde is fietsdiefstal een groot probleem dat blijft toenemen. Het misdrijf komt er het 
hele jaar door voor, met piekmomenten tijdens de weekends, de vakantieperiodes en de 
zomermaanden. En zowat overal in de gemeente. Het gevolg? Het veiligheidsgevoel van 
de burgers daalt. Want veel fietsers zien hun tweewieler verdwijnen, soms zelfs meerdere 
keren per jaar: erg frustrerend. Toch geeft niet iedereen zijn fietsdiefstal aan. Burgers 
brengen liever geen tijd door in het politiekantoor, omdat ze denken dat het toch niets 
oplevert. Daarin wil de gemeente Koksijde verandering brengen. Dat doet ze met preven-
tiestanden, fietsgraveeracties, leenfietsen en premies voor sloten.

Hoe werkt het project?
Het gemeentebestuur installeert regelmatig preventiestanden op diefstalgevoelige plaat-
sen. Daar krijgen burgers tips over fietsdiefstalpreventie én een antwoord op al hun vra-
gen. Verder kunnen ze er hun tweewieler ook laten graveren. Daarnaast houden gemeen-
schapswachten op diezelfde plaatsen toezicht.

Koksijde heeft sinds het najaar van 2004 een premiestelsel voor (brom)fietssloten. Kopen 
inwoners of tweedeverblijvers zo een slot aan? Dan geeft de gemeente hen een premie 
van 50 procent (voor een maximumbedrag van 25 euro). Tenminste, als het slot voorkomt 
op de ART-lijst (www.stichtingart.nl) van goedgekeurde mechanische beveiligingen voor 
tweewielers.

De gemeente lanceerde ook het project ‘leenfietsen’. Slachtoffers van een fietsdiefstal 
kunnen op die manier gratis een tweewieler gebruiken, voor maximaal twee maanden. Het 
enige wat zij daarvoor moeten doen? De diefstal aangeven en met hun pv-nummer naar 
de dienst Veiligheid en Preventie stappen. Met dit project wil de gemeente vermijden dat 
de fietser van de ene op de andere dag met een vervoersprobleem kampt. 

Doelpubliek
Alle inwoners en toeristen van de gemeente Koksijde. Het premiestelsel fietssloten richt 
zich tot alle inwoners en tweedeverblijvers.

Partners
Gemeenschapswachten, Politiezone Westkust en OCMW Koksijde.

Contactpersoon
Stefanie Weerbrouck
Dienst Veiligheid en Preventie
Zeelaan 48 - 8670 Koksijde
T 058 53 38 96
stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be 
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E.  Provincie Limburg

Samenvatting project
De provincie Limburg wil het aantal fietsdiefstallen de volgende jaren aanzienlijk 
verminderen. Want het is een kleine criminaliteit, met grote gevolgen (onder meer voor 
het veiligheidsgevoel en het fietsgebruik). Daarom stelde ze samen met haar politie- en 
preventiediensten een ambitieus actieplan op. Én lanceerde ze de preventiecampagne 
‘Zo stuur je fietsdieven wandelen’. 

Het actieplan telt zes aandachtspunten. 
1.  Fietsers oproepen om hun tweewieler veilig op slot te zetten. Met originele cam- 
 pagnes wil de provincie de kennis van én het gedrag rond diefstalpreventie bij burgers  
 veranderen.
2.  Nauw samenwerken met Limburgse fietshandelaars. En hen ondersteunen in hun  
 adviserende rol bij fietsdiefstalpreventie.
3.  De aangiftebereidheid bij diefstal verhogen en fietsregistratie stimuleren.
4.  Het aantal opgespoorde en terugbezorgde tweewielers verhogen. Dat doet ze met een 
 website voor gevonden fietsen (in samenwerking met de provincie Antwerpen).
5.  Overheidsinstellingen, scholen en andere organisaties aanzetten om in veilige  
 fietsstallingen te voorzien. Een goede stimulans daarvoor zijn de provinciale subsidies. 
6.  Kinderen een gevoel voor normen en waarden meegeven. Daarom ontwierp de provincie 
 het boekje ‘een fiets stelen is niet lief’. 

Hoe werkt het project?

1. Fietsers aansporen om hun tweewieler veilig te sluiten 

Burgers erop wijzen dat ze zélf maatregelen kunnen nemen tegen fietsdiefstal. Dát is wat 
de provincie wil doen. Daarom lanceerde ze een uitgebreide campagne, waarin ze uitlegt: 
wat een goed slot is, hoe je een fiets veilig vastmaakt en hoe je hem markeert. De provin-
cie bracht die boodschap over via verschillende communicatiekanalen. 

Affiche (A3-formaat)

Deurbordje
Op de bordjes staat de vraag ‘wij zijn open, is jouw fiets gesloten?’. 
Ze hangen aan deuren van gebouwen die de burger vaak per fiets 
bezoekt, zoals cafés, bibliotheken en sporthallen. Maar de fietser 
treft ze ook aan bij de bakker, de slager, de fietshandelaar … 
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Instructiebord 
De provincie voert een informatiecampagne aan de fietsstallingen van de NMBS. Dat doet 
ze in samenwerking met Basis, de vzw die de fietspunten aan de stations van Genk, 
Hasselt en Sint-Truiden uitbaat. Samen ontwikkelden zij een instructiebord voor de stallin-
gen. Daarop ontdekt de fietser hoe hij zijn tweewieler het beste vastmaakt aan een beugel. 

Algemene brochure
De provincie Limburg verspreidde – in een grote oplage – een brochure over fietsdief-
stalpreventie. Daarin komt het thema toegankelijk, ludiek en aantrekkelijk aan bod. Rode 
draad door het verhaal heen is ‘Fritz de Fietsdief’, een onhandige kruimeldief. 

Proefproject technische fietsuitrusting
Het provinciebestuur startte een project voor enkele secundaire scholen in de politiezone 
Beringen-Ham-Tessenderlo. Zij kregen het bezoek van een lokale fietshandelaar, die er 
praktijkuitleg gaf over kleine fietsherstellingen. Daarna kreeg een politie-inspecteur het 
woord. Hij vertelde de leerlingen over veilig fietsverkeer, fietsdiefstalpreventie en graveer-
acties. Alle partners evalueerden het proefproject positief. Daarom zal het ook – in fases 
– zijn weg vinden naar de rest van Limburg. Het provinciebestuur voorziet nu al in setjes 
van fietssloten die de politie-inspecteur kan gebruiken tijdens zijn demonstratie. 

Fietskunst
Samen met het provinciaal kunstencentrum Z33 start Limburg een kunstproject. Con-
creet? Een kunstenaar zal een fiets ontwerpen en die een aantal keer reproduceren. Aan 
andere Limburgse artiesten en verenigingen om zo een tweewieler dan ‘kunstzinnig’ te be-
werken. Het resultaat zal te zien zijn op verschillende zomerevenementen. Op die manier 
wil het provinciebestuur zijn burgers aansporen om bewaakte fietsstallingen te gebruiken.

Studievoormiddag ‘Zo stuur je fietsdieven wandelen’
De provincie stelde alle punten van haar actieplan voor tijdens een studienamiddag. Daar-
bij ging ze ook in op de federale en Nederlandse aanpak bij fietsdiefstal. Het bestuur 
toonde de verschillende modi operandi van een dief tijdens de Fiets- & Diefstalshow. 
Daarnaast was er een demonstratie over fietsen graveren en chips lezen (volgens de 
werkwijze van het Nederlands fietsdiefstalregister). 

2.	De	Limburgse	fietshandelaars	ondersteunen	in	hun	adviserende	rol	bij	fietsdief-
stalpreventie

Het actieplan betrekt de Limburgse fietshandelaars nauw bij de campagne. Want zij zijn 
dé partners in de strijd tegen fietsdiefstal. In de eerste plaats hebben ze een adviserende 
rol bij de aankoop van een fiets mét bijhorend slot. Daarnaast zijn ze ook de uitgelezen 
persoon om antidiefstaltips mee te geven.
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Brochure, affiche en fietspas
De fietshandelaar krijgt een affiche en een brochure die hij mag meegeven aan zijn klant-
en. Daarin staat wat een goed slot is en hoe de fietser zijn tweewieler het beste vastmaakt. 
Daarnaast is er de fietspas waarop de klant zijn fiets beschrijft. Wordt die gestolen? Dan 
spoort de politie hem – met de fietspas – gemakkelijker op. En bezorgt ze hem sneller 
terug.

Graveerwedstrijd
De provincie lanceerde een wedstrijd voor de fietshandelaars. Wie de meeste klanten 
overtuigde om hun tweewieler te laten graveren? Die won een advertentieruimte in de 
Weekkrant van zijn regio, ter waarde van 1500 euro. 

Benadrukken meerwaarde vakhandel
Het provinciebestuur wees vakhandelaars op de meerwaarde die ze (kúnnen) aanbieden. 
Want geven ze hun klanten bijvoorbeeld antidiefstaltips en advies over sloten? Dan geven 
ze een extra service, waarmee ze zich onderscheiden van de grootwarenhuizen. 

Infoavond
De provincie organiseerde een infoavond voor de fietshandelaars. Daarop gaf ze uitleg 
over het actieplan en de campagne. Ook lanceerde ze er het samenwerkingsvoorstel 
met de handelaars. Zij ondertekenden er een verklaring die hun engagement in de strijd 
tegen fietsdiefstal en heling uitdrukt. Daarnaast deed de provincie uit te doeken hoe het 
federale fietsdiefstalbeleid eruitziet. Slotenfabrikanten ABUS en AXA-Stenman stelden er 
hun productgamma voor. De doelstelling daarvan? Handelaars aanzetten om een uitge-
breid aanbod van degelijke sloten te voorzien.

3.	Verhogen	van	de	aangiftebereidheid	van	fietsdiefstal	en	stimuleren	van	een	goede			
				fietsmarkering

Het fietsdiefstalprobleem kampt met een vicieuze cirkel. Slachtoffers geven het misdrijf 
niet aan, omdat ze vermoeden dat de politie er niets mee doet. Gevolg van de weinige 
meldingen? De politie heeft nauwelijks informatie om aan de slag te gaan en spoort de 
gestolen tweewieler daarom niet intensief op. Vindt ze hem toch terug? Dan achterhalen 
ze niet wie de eigenaar is, omdat het vaak om een exemplaar gaat dat niet aangegeven of 
gemarkeerd is. Dat toont meteen aan hoe belangrijk fietsmarkering (met rijksregisternum-
mer) is. Want een gemerkte fiets bezorgt de politie wél probleemloos terug aan de burger. 

Belang van aangifte benadrukken 
De provincie roept haar burgers voortdurend op om een fietsdiefstal aan te geven. Want 
het is een essentiële voorwaarde om hun tweewieler terug te vinden. Die boodschap 
brengt ze over via campagnebrochures, websites en andere publicaties. Daarnaast richt 
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het provinciebestuur zich ook op de lokale politiediensten. Want het is aan hén om van 
fietsdiefstal een aandachtspunt te maken. 

Belang van fietsregistratie benadrukken 
Limburg roept de fietsers op om hun tweewieler te laten registeren. Dat doet de provincie 
niet alleen met campagnebrochures en publicaties die ze wijd verspreidt, maar ook met 
bijvoorbeeld acties in scholen. 

Provinciale graveerkalender 
Waar en wanneer er graveeracties zijn? Dat leest de Limburger op de kalender van www.
limburg.be/iksluitmijnfiets.

Provinciale graveertent 
De provincie kocht een graveertent. Deze afsluitbare constructie is 3 bij 3 meter groot 
en draagt het opschrift ‘gratis fietsgraveren’. Politie- en preventiediensten mogen de tent 
lenen voor hun acties. 

Gemeenschappelijke aankoop markeertoestel 
De Provinciale Commissie kocht zeven markeertoestellen aan. Van het type Benchmark 
460, een van de beste systemen op de markt. Door deze gezamenlijke aankoop kreeg de 
Commissie een mooie korting. Ook het provinciebestuur schafte zich zo een toestel aan, 
om het uit te lenen aan politie- en preventiediensten.

Graveer- en diefstalpreventieacties op fietsevenementen 
Graveer- en preventieacties tijdens evenementen zoals Bloesemtochten en Viva Velo? 
Daar werkt de provincie graag aan mee. Ook Fritz de Fietsdief is dan present. Hij trekt de 
aandacht van de burgers en deelt infobrochures uit.

Fietslabel 
Het provinciebestuur ontwikkelde ook een fietslabel voor burgers die hun fiets niet willen 
graveren. Het kaartje – met merknummer – maken ze eenvoudig vast aan het stuur van 
hun tweewieler. 

4.	Verhogen	van	het	percentage	opgespoorde	en	terugbezorgde	fietsen

Limburg wil het aantal opgespoorde en terugbezorgde fietsen verhogen. Een handig in-
strument daarbij is de website www.gevondenfietsen.be. Die zorgt ervoor dat de politie de 
gevonden tweewielers sneller identificeert en aan de eigenaar terugbezorgt. De website is 
er voor iedereen, over de grenzen van de gemeentes en de politiezones heen. 
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Samenwerking provincies Antwerpen en Limburg
In 2008 werkten de provincies Antwerpen en Limburg aan eenzelfde webconcept. Daarom 
besloten ze de handen ineen te slaan, en in april 2009 legden ze de nodige samenwerk-
ingsafspraken vast. De website die ze lanceerden, is een herwerkte, geoptimaliseerde en 
uitgebreide versie van de bestaande stek www.gevondenfietsen.be, een initiatief van de 
politiezone Brasschaat.

Gefaseerde implementatie 
Het websiteproject verloopt in twee fasen. De eerste stap: burgers laten zien welke fietsen 
zijn teruggevonden in Limburg en Antwerpen. Willen ze hun eigen tweewieler opsporen? 
Dan kunnen ze zoeken op verschillende kenmerken. De tweede fase: fietsen, door het 
ISLP (Informatie Systeem Lokale Politie) opgegeven als gestolen, opnemen in de website. 
Zo ontstaat er een automatische match wanneer de aangegeven tweewieler wordt ter-
uggevonden. Daarnaast willen de provincies de website linken aan police-on-web, waar 
burgers een fietsdiefstal online kunnen aangeven.

Toepassingen
Vindt de burger zijn fiets niet meteen terug op de website? Dan blijft hij via een speciale 
toepassing op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Want als er in het systeem een twee-
wieler opduikt met de kenmerken die hij opgaf, krijgt hij daar per e-mail een melding van. 
Daarnaast staat op de website ook een kalender met de lokale graveeracties. 

Invulling van de site 
Het geheim van een succesvolle website: voortdurend nieuwe inhoud toevoegen en hem 
updaten. De korpschefs van de Limburgse en Antwerpse politiezones ondertekenden een 
engagementsverklaring om daarvoor te zorgen. Maar dat kan alleen als ze véél fietsen 
terugvinden. Daarom maakten de twee provincies duidelijke afspraken om periodieke 
ruimingsacties aan stations en andere attractiepolen te houden. Dat leidt – in combinatie 
met veel toezicht én een opsporingsbeleid – tot meer teruggevonden en terugbezorgde 
tweewielers.

Praktisch 
De medewerkers aan de website krijgen een opleiding om optimaal ermee aan de slag te 
gaan. Het is een gebruiksvriendelijk systeem, dat weinig technische bagage eist. Het pro-
vinciebestuur lanceerde ook een uitgebreide reclamecampagne om de site te promoten 
bij het publiek. Die campagne kwam er twee maanden na de lancering van de website. Op 
een moment dat hij al veel informatie bevatte.
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5. Overheden, scholen en andere organisaties stimuleren om in diefstalveilige 
				fietsstallingen	te	voorzien

Fietsers moeten hun tweewieler vlot en veilig kunnen parkeren. Daarom stimuleert het 
provinciebestuur overheden, scholen en andere organisaties om in diefstalveilige stallin-
gen te voorzien. Mét mogelijkheid om er een tweewieler aan vast te maken. Want alleen 
dan heeft een goed slot ook effect. 

Brief gemeenten en scholen 
Limburgse gemeentebesturen en scholen ontvingen een brief met daarin informatie over 
de subsidiemogelijkheden voor fietsstallingen. Daarnaast kregen zij een gids met best 
practices (uitgegeven door de Fietsersbond). 

Provinciale subsidies veilige fietsstallingen 
Het provinciebestuur deelt subsidies uit aan Limburgse gemeentebesturen en scholen. 
Die subsidies dekken tot veertig procent van de kosten die ze maken. Gemeenten mo-
gen een subsidie aanvragen voor de aankoop en plaatsing van een fietsstalling op een 
openbaar domein (bijvoorbeeld aan haltes van het openbaar vervoer of bij bovenlokale at-
tractiepolen). Daarvoor krijgen ze – per begrotingsjaar – een maximaal bedrag van 12.500 
euro. Ook scholen krijgen een subsidie bij de aankoop en plaatsing van een fietsstalling, 
als die op het schoolterrein zélf komt. Zij ontvangen eenmalig een bedrag van maximaal 
10.000 euro.

6. Kinderen van jongsaf een zeker gevoel voor normen en waarden meegeven

Het actieplan speelt in op de normvervaging in onze maatschappij. Een fiets stelen of een 
gestolen exemplaar kopen, mag nooit. Ook niet als de ‘dief’ zélf bestolen werd van zijn 
tweewieler. Daarnaast wil het provinciebestuur ook voorbijgangers sensibiliseren. Want het 
is opvallend dat zij niet of nauwelijks optreden, wanneer ze getuige zijn van een diefstal.

Kleuterboekje ‘Een fiets stelen is niet lief’ 
De provincie wil kinderen van jongs af een gevoel van normen en waarden meegeven. 
Daarom maakte ze het boekje Een fiets stelen is niet lief, in samenwerking met peda-
gogen, en de juffen en kleuters van de basisschool Sint-Joris in Alken. Het boekje moet 
zowel kinderen als ouders aanspreken. Met een foto-
verhaal voor de eerste groep, en handige informatie en 
tips over diefstalpreventie voor de tweede. Het provin-
ciebestuur deelde Een fiets stelen is niet lief uit op de 
Autoluwe Schooldag van 11 mei 2009. In totaal ontvin-
gen 28.500 Limburgers het boekje. De reacties erop 
waren alleen maar lovend.
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Doelpubliek
• professioneel publiek: Limburgse fietshandelaars, poltie- en preventiediensten,              
  gemeentebesturen;
• specifieke doelgroepen: scholen, fietscafés, slachtoffers van diefstal, mensen die een  
  fiets kopen;
• iedere fietsende Limburger.

Partners
• Politie:
   - Lokale politie: de 18 Limburgse politiezones;
  - Federale politie: CSD-Hasselt en CSD-Tongeren.
• Preventiediensten van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maas- 
  mechelen, Sint-Truiden.
• De Limburgse fietshandelaars.
• Onderwijs:
  - basisschool Sint-Joris Alken voor de uitwerking kleuterboekje;
  - secundaire scholen in politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo voor het proefproject 
    over de technische fietsuitrusting;
  - Fietsproject VEDO (sociaal tewerkstellingsproject op Campus Diepenbeek), Universiteit  
    Hasselt, XIOS Hogeschool, PHL en KHLim voor het studentenproject.
• Andere:
  - Provincie Antwerpen voor de samenwerking van www.gevondenfietsen.be;
   -  Provinciale dienst Mobiliteit voor de samenwerking van Velodroom & Autoluwe Schooldag;
   - Vzw Basis (fietspunten station Hasselt & Sint-Truiden) voor de initiatieven aan stations;
   - Comkommer voor het advies over communicatie en vormgeving;
   - Marc Beek (Ned. consulent fietsdiefstal), ABUS en AXA-Stenman voor het technische  
     advies over sloten.
• Guus Wesselinck (directeur Ned. Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit) voor zijn 
  algemeen advies.
• Toerisme Limburg / Limburgse fietscafés voor de verspreiding van de campagne aan het 
  toeristische fietsroutenetwerk.

Contactpersoon
Dries Wyckmans
Secretaris Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie
T 011 23 80 46
dwyckmans@limburg.be
www.limburg.be/iksluitmijnfiets 
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F. Politiezone Meetjesland

Samenvatting project
In Eeklo doet bijna dagelijks iemand aangifte van zijn gestolen tweewieler. Daarom besloot 
de politiezone Meetjesland de strijd met fietsdiefstal aan te gaan. 

De drie doelstellingen:

1. de bevolking informeren en bewustmaken van het probleem;
2. de misdaadbevorderende omstandigheden aanpakken;
3. de negatieve gevolgen voor de slachtoffers beperken.

Hoe werkt het project?
De bevolking informeren en bewustmaken? Dat doet de politiezone op verschillende 
manieren. Elke middelbare school in Eeklo geeft haar leerlingen uit het eerste jaar de 
les Fiets op slot = dief bedot. Daarin komen alle aspecten van fietsdiefstal aan bod. De 
leerlingen krijgen ook de kans om hun tweewieler te laten graveren op school. Daarnaast 
verspreidt de politiezone affiches. En overtuigt ze fietshandelaars om 10 procent korting 
te geven op fietssloten, áls de klant zijn tweewieler laat registreren. 

De politiezone wil ook de misdaadbevorderende omstandigheden verminderen. Ze maakt 
het dieven lastig met bewaakte fietsstallingen. Daarnaast organiseert ze fietsgraveer-
acties en informeert ze de burgers over technopreventieve maatregelen.
Wordt een fiets toch gestolen? Dan wil de politie die zo snel mogelijk opsporen en aan 
de eigenaar terugbezorgen. Op die manier probeert ze de negatieve gevolgen voor de 
slachtoffers te beperken. 

Doelpubliek
Alle burgers van Eeklo én de bezoekers van de stad. 

Partners
Stad Eeklo

Contactpersoon
Nick Piepers
Tieltsesteenweg 18 - 9900 Eeklo
T 09 376 46 44
preventie@pzmeetjesland.be
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G. Oostende

Samenvatting project
Oostende kampt, zeker tijdens de zomer, met een groot fietsdiefstalprobleem. Daarom 
zette de stad al heel wat projecten op het getouw. Via folders, brochures en magazines 
geeft ze handige tips mee aan haar burgers. En roept ze hen op om hun fietsen te gebrui-
ken én te stallen in de parkeervoorzieningen.

Hoe werkt het project?
De stad spoort haar burgers en bezoekers aan om hun auto te parkeren buiten het cen-
trum, op een van de randparkeerterreinen. Daar huren ze gratis een tweewieler om naar 
de binnenstad te fietsen.
Het stadsbestuur startte enkele jaren geleden met de aanleg van bewaakte fietsstallingen. 
Tijdens grote evenementen stelt ze ook twee mobiele stallingen ter beschikking.
Burgers laten hun fiets gratis graveren in het stadhuis (en krijgen er een fietspas bo-
venop). Daarnaast zijn er ook regelmatig graveeracties in scholen en wijken, en tijdens 
evenementen. 
De gemeenschapwachten halen gevonden (brom)fietsen op. Na de identificatie, geven 
ze de tweewieler terug aan de eigenaar. Wordt een niet-gegraveerd exemplaar terug-
bezorgd? Dan merken ze dat vóór de teruggave nog met zijn rijksregisternummer. Fietsen 
die na zes maanden nog niet zijn terugbezorgd, worden eigendom van de stad. Zij herstelt 
en verkoopt ze dan.
Oostende heeft een onlinedatabank met daarin alle gevonden fietsen. Herkent de burger 
er zijn tweewieler? Dan krijgt hij die terug. Tenminste, als hij kan bewijzen dat hij de recht-
matige eigenaar is.

Doelpubliek
Alle fietsers op het grondgebied van de stad Oostende.

Partners
Politiezone Oostende.

Contactpersonen
Koen De Ruytter, preventieambtenaar Oostende - koen.de.ruytter@oostende.be 
Virgine Desmedt, coördinator gemeenschapswachten - virgine.desmedt@oostende.be 
Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende
T 059 80 55 00



60

H. De fietspunten: Roeselare

De NMBS-holding lanceerde in 2007 de eerste fietspunten. Daarmee wil ze het gebruik 
van de fiets, in combinatie met het openbaar vervoer, stimuleren. Daarom biedt ze in de 
directe omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan. Burgers kunnen 
er een tweewieler huren of kleine herstellingen laten uitvoeren. De medewerkers van de 
fietspunten graveren ook fietsen en houden toezicht in de stalling. Meer informatie over 
de fietspunten vindt u op www.fietsenwerk.be. Hieronder leest u een voorstelling van het 
fietspunt in Roeselare.

Samenvatting project
De openbare stalling – met plaats voor 800 fietsten – lag er verwaarloosd bij. Burgers 
lieten er ook afgedankte tweewielers én zwerfvuil achter. Het resultaat? De omgeving gaf 
een onverzorgde indruk. In 2009 lanceerde de stad het project Eco-Vélo, in samenwerk-
ing met de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen. De drie doelstellingen van het project: 
verzorging van de openbare orde, dienstverlening aan fietsgebruikers en tewerkstellings-
kansen voor langdurig werkzoekenden.

Openbare orde 
De medewerkers van het fietspunt controleren of de fietsers hun tweewieler correct stallen 
en grijpen in waar nodig. Daarnaast zijn ze het aanspreekpunt voor de pendelaars, die 
hen mogen bestoken met vragen en opmerkingen. Hun aanwezigheid verhoogt de sociale 
controle en zet fietsers aan hun tweewieler correct te stallen en te sluiten (technopreven-
tie). Kapotte, achtergelaten en verkeerd gestalde fietsen? Die neemt het fietspunt – op 
mandaat van de stad – weg. Dat doet het samen met de politie- en stadsdiensten, die de 
verwijderde exemplaren beheren. 

Dienstverlening aan fietsgebruikers 
Het fietspunt ondersteunt de fietscultuur. Zeker in een stad is de tweewieler een handig en 
duurzaam transportmiddel. Het fietspunt promoot het fietsgebruik en verhoogt het comfort 
van de burger. Concrete acties: verhuur en herstelling van tweewielers. De stad onder-
steunt het project Eco-Vélo vanuit haar mobiliteitsbeleid.

Tewerkstellingskansen voor langdurig werkzoekenden.
De uitbater van het Roeselaarse fietspunt? Die neemt mensen in dienst die moeilijk hun 
weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. De stad ondersteunt dat vanuit haar tewerk-
stellingsbeleid, waarin ze streeft naar nieuwe, duurzame, sociale werkplaatsen in 
Roeselare. 
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Hoe werkt het project?
De stad streeft naar een schone en verzorgde fietsstalling. Daarom ruimen de medewerk-
ers van het fietspunt minimaal twee keer per dag het zwerfvuil op. Met de stalling centrali-
seert de stad alle tweewielers op één plaats. Dat vergemakkelijkt het toezicht … en geeft 
de stationsomgeving een ordelijke en nette uitstraling.

Staan fietsen niet in de stalling, maar dat hindert niet of is ongevaarlijk? Dan krijgen ze 
een label met daarop het verzoek aan de eigenaar zijn tweewieler correct te stallen. Vaak 
verplaatst een Eco Vélo-medewerker de fiets zélf al naar de dichtstbijzijnde stalling. 

Hindert de gestalde fiets? Dan plaatst een medewerker hem, als dat mogelijk is, op een 
correcte manier in de stalling. Als dat niet lukt, labelt hij de tweewieler. Zit het kaartje na 
twee weken nog onveranderd aan de fiets? Dan verwijdert een gemandateerde de twee-
wieler. Ook fietsen die andere voertuigen blokkeren, worden weggehaald. 

Als de fiets een gevaar vormt, plaatst de medewerker hem onmiddellijk correct in de stal-
ling. Als dat niet mogelijk is, haalt hij hem weg.

Een achtergelaten fiets krijgt een label. Staat hij na één week nog altijd in de stationsom-
geving – met label? Dan is het aan een gemandateerde om de tweewieler te verwijderen.

Een gestalde fiets die niet gesloten is? Die mag de Eco-Vélo-medewerker meteen weghalen. 

Een fietser mag zijn tweewieler voor maximaal drie weken achterlaten in de stalling. Staat 
hij er al een tijdje, dan krijgt hij een label. Is de fiets na drie weken nog niet weg, dan wordt 
hij weggenomen door een Eco Vélo-medewerker.

Een tweewieler die Eco-Vélo zelf verwijderde, of die de fietser onbeheerd achterliet? 
Die bewaart het fietspunt zes maanden. Als de eigenaar zich dan nog niet heeft gemeld, 
schenkt Eco-Vélo de fiets aan de kringwinkel Midden West-Vlaanderen.

Doelpubliek
Pendelaars

Partners
• stad Roeselare (Dienst Mobiliteit en Werkwinkel)
• politiezone RIHO
• kringwinkel Midden West-Vlaanderen
• NMBS-Holding.

Contactpunt
Eco-Vélo
Stationsplein - 8800 Roeselare 
T 0476 64 50 25 
ecovelo@dekringwinkelmidwest.be
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I. Sint-Niklaas

Samenvatting project
De stad Sint-Niklaas voert campagne om zijn inwoners te waarschuwen voor fietsdiefstal. 
Fietsers ontdekken hoe ze vermijden dat hun fiets gestolen wordt.

Hoe werkt het project?
De sensibilisatiecampagne vindt plaats in het begin van het schooljaar en in de lente. Dan 
verspreidt de stad zadelhoezen met preventietips aan fietsstallingen waar vaker gestolen 
wordt. De tips zetten de fietsers aan om hun tweewieler altijd correct te stallen, en altijd te 
sluiten. Zo waarschuwt de campagne op een ludieke manier tegen fietsdieven, en geeft 
ze tips om het risico op diefstal te verkleinen.

Inwoners van Sint-Niklaas winnen ook fietssloten via een wedstrijd of loterij:
wedstrijd: via een mailing en advertentie in de schoolkrant vraagt de stad om een opdracht 
uit te voeren binnen het thema ‘fietsdiefstal’:

• een rebus of kruiswoordraadsel oplossen;
• een fietsstalling in Sint-Niklaas herkennen of de fietsen in de stalling tellen;
• een foto over het thema insturen;
• ludieke antidiefstalslogans bedenken;
• soorten fietssloten benoemen.
• loting: de burgers krijgen deelnameformulieren op evenementen en aan fietsstallingen.

Tijdens de ‘week van de zachte weggebruiker’ vinden de inwoners van Sint-Niklaas een in-
formatiestand in de openbare bibliotheek. De aandachtstrekker? Een stapel doorgeknipte 
sloten. Zo zien de bezoekers het verschil tussen een goed en een slecht fietsslot.
Ook op infrastructureel gebied gebeurt er heel wat:

• TPA voor diefstalveilige fietsinfrastructuur en inplanting;
• stickers met een antidiefstalboodschap of met tips voor een doeltreffend gebruik van het 
  fietsslot;
• ophangborden met preventietips in stallingen met een hoog diefstalrisico.

Doelpubliek
• gebruikers van stallingen met een hoog risico, zoals de stallingen aan het station en het 
  marktplein;
• bezoekers van graveeracties en van de stedelijke, openbare verkoop van tweedehands
  fietsen;
• scholieren;
• twaalfjarigen die hun communie vieren, of een gelijkaardig feest;
• kopers van (tweedehands) fietsen;
• bezoekers van de opendeurdag van de politie.



63

Partners
• stad Sint-Niklaas;
• een groothandelaar voor de aankoop van beugelsloten aan voordeelprijs;
• scholen;
• lokale fietshandelaars;
• de lokale afdeling van de Fietsersbond.

Contactpersoon
Sandra Vanweddingen 
(preventieambtenaar)
Preventiecel diefstalpreventie politie Sint-Niklaas
Onze-Lieve-Vrouwplein 30 - 9100 Sint-Niklaas 
03 760 65 98
politie.preventie@sint-niklaas.be
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J. Provincie Vlaams-Brabant

Samenvatting project
De Provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde de voorbije jaren een gevarieerd aanbod sen-
sibilisatiemateriaal over fietsdiefstal. Politiezones en gemeenten uit de provincie vragen 
het materiaal aan of ontlenen het. Volledig gratis.
Daarnaast organiseert de provincie zelf graveeracties, en stelt ze het graveertoestel ter 
beschikking van de lokale politiezones.

Hoe werkt het project?
De provincie ondersteunt de gemeenten en politiezones door heel wat sensibilisatie-
materiaal gratis aan te bieden. Een overzicht:

de fietshanger
De fietshanger is moeilijk scheurbaar en waterbestendig. Gemeenten verspreiden ze door 
ze aan het stuur van gestalde fietsen te hangen.
Op de voorkant staat een cartoon van Quirit en achteraan vinden de fietsers preventietips 
in de vorm van een quizje. De gemeenten kondigen fietsgraveeracties aan op de vrije 
ruimte op de hanger.

de schuifpuzzel
De schuifpuzzel toont opnieuw de cartoon van Quirit en geeft preventietips. Dit gadget 
wordt gebruikt bij de graveeractie tijdens de ‘Gordel voor scholen’.

de wedstrijdkaart
Naast de cartoon en de preventiequiz, bevat deze kaart 
een wedstrijdstrook. Wie de origineelste preventieslogan 
bedenkt, wint een fiets- of helmslot. De provincie zet de 
kaarten in bij lokale fietsgraveeracties. Wie zijn fiets laat 
graveren, ontvangt een kaart. Meestal kiest de cel Crimi-
naliteitspreventie de winnende slogans. Soms trekt een 
onschuldige hand de winnende kaarten al ter plaatse. 
Maar ook dan bewaart de provincie de slogans voor later 
gebruik. Zo is de slogan op de ballonnen (zie onder) afkomstig van een wedstrijdkaart.

de ballonnen
Gemeenten vragen de ballonnen aan als gadget. Al dan niet met bijbehorende stokjes en 
ballonnenboom, om op te vallen op beurzen en jaarmarkten. Op de ballonnen staat de 
slogan ‘Fiets vast, van diefstal geen last’.



65

de fietsstickers
De cel Criminaliteitspreventie deelt aan de gemeenten stickers uit om over de fiets-
graveringen te kleven. 

de fietsregistratiepas
Fietseigenaars noteren op de fietsregistratiepas de kenmerken van hun fiets. Zo verloopt 
de aangifte van een diefstal vlotter. Sinds 2010 bevat de kaart ook de cartoon van Quirit, 
en ziet ze er weer frisser uit.

De provincie bemant de trefpunten tijdens de jaarlijkse Gordel. Ze krijgt daarvoor steun 
van graveerploegen uit de gemeenten en politiezones.
Personeelsleden van het Provinciehuis krijgen elk jaar (of op aanvraag) de kans om hun 
fiets te laten graveren.

Doelpubliek
Provincie Vlaams-Brabant wil alle burgers uit de provincie bereiken. Dat doet ze door de 
gemeenten en politiezones te ondersteunen.

Partners
De gemeenten en politiezones uit Vlaams-Brabant.

Contactpersoon
Loesje Van Damme
Cel Criminaliteitspreventie
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
019 26 78 32
loesje.vandamme@vlaamsbrabant.be 



K. Politiezone Vlas

Samenvatting project
De politiezone Vlas voert proactief campagne om fietsen te laten labelen.

Hoe werkt het project?
Gemengde ploegen spreken fietsende burgers aan en labelen hun fiets ter plaatse, als ze 
dat willen. Grote bedrijven krijgen de kans om de fietsen van werknemers te laten labelen 
door de preventiedienst van de stad Kortrijk.

Doelpubliek
Fietsers

Partners
Preventiedienst stad Kortrijk

Contactpunt
Dienst criminaliteitspreventie
Politiezone Vlas
Sint-Jansstraat 9 - 8500 Kortrijk
056 24 78 17
crimpreventie@pzvlas.be
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V. Slot

Met deze leidraad willen we u een eerste aanzet geven tot de uitbouw van een beleid 
dat beoogt het aantal diefstallen van fietsen te verlagen. Daarom hebben we heel wat 
interessante informatie verzameld over de diverse aspecten gerelateerd aan het gebruik 
van de fiets. Onder meer de mogelijkheid tot het achterlaten van een fiets in een geschikte 
fietsparkeervoorziening, tips ter preventie van fietsdiefstal en het voeren van een beleid 
ten aanzien van achtergelaten fietsen kwamen daarbij aan bod. Een belangrijke bron van 
inspiratie voor lokale campagnes vormen ook de goede praktijken die gebundeld werden 
in het laatste deel.

Meer informatie kan steeds verkregen worden via sliv@ibz.fgov.be of via uw provinciaal 
verantwoordelijke. Daarnaast stelt de Algemene Directie Veiligheid en Preventie u 
eveneens gratis informatiemateriaal ter beschikking. Dit kan via e-mail of fax besteld 
worden bij de publicatiedienst. Elke bestelling tot 2 kg wordt gratis verstuurd. Zwaardere 
pakketten kunnen op het documentatiecentrum afgehaald worden.

We wensen u tot slot veel succes met uw acties in de strijd tegen fietsdiefstal!
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VI. Overzicht met nuttige contactgegevens

Algemene Directie Veiligheid en Preventie – Documentatiecentrum
Waterloolaan 76
1000 Brussel
E-mail: infodoc@ibz.fgov.be
Faxnummer: 02/557 35 22

Websites: 

www.besafe.be 
www.infozone.be
www.polfed-fedpol.be
www.police-on-web.be 

www.gevondenfietsen.be

www.fietsersbond.be 
www.gracq.be 
www.provelo.org 
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