Operatie	
  Rozet	
  2015	
  
	
  “Blijf	
  van	
  mijn	
  deur!”	
  
	
  
Persdossier	
  
	
  

Operatie Rozet 2015: “Blijf van mijn deur!”
BRAVVO brengt de veiligheid van 5.000 Brusselse voordeuren in kaart
Brussel, 13 mei 2015 – Is uw voordeur goed beveiligd? Is ze voorzien van een veiligheidsrozet?
Kan de cilinder van het slot gemakkelijk afgebroken worden? Is er een opening tussen de
deur en de deurpost waar inbrekersgereedschap tussen kan?
“Nog al te vaak stellen we ons pas dergelijke vragen als het te laat is,” legt Sara Visée uit,
diefstalpreventieadviseur bij de vzw BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel.
“Daarom focust Operatie Rozet 2015 zich op de veiligheid van voordeuren. Voor men gaat
investeren in dure alarmsystemen, kunnen enkele eenvoudige maar doeltreffende
voorzorgen worden genomen. De voordeur van uw woning beveiligen en op slot doen, kan
de kans op inbraak met 85 % terugdringen.”
“Blijf uit mijn huis!” is de boodschap die dit jaar in het kader van Operatie Rozet op het
grondgebied van de Stad Brussel wordt uitgedragen. Van 11 tot 20 mei trekken de
diefstalpreventieadviseur en de gemeenschapswachten door de straten van vier Brusselse
wijken. De Versailleswijk en de Modelwijk in Laken, de Leopoldswijk in Neder-Over-Heembeek
en de Pantsertroepenwijk in het centrum van de stad. In samenwerking met de adviseur
spreekt de politie ook inwoners van andere wijken hierover aan. Het doel? De veiligheid
evalueren van zo veel mogelijk deuren die uitgeven op straat. De gemeenschapswachten
stoppen hun bevindingen in de brievenbus (een tweetalig document waarin ook een aantal
eenvoudige beveiligingsmaatregelen voor woningen worden aangereikt, naast de
contactgegevens van de diefstalpreventieadviseur).
Sinds 2011 bereikte BRAVVO met deze gerichte actie tegen inbraken al 18.000 inwoners en
handelaars in Brussel. Dit jaar zullen 5.000 nieuwe “evaluaties” worden opgesteld.
“Dit jaar willen we de banden met de inwoners op een informele manier aanhalen, zowel op
straat als tijdens onze infosessies,” aldus Sara Visée. Het hele jaar door kunnen de Brusselse
inwoners en handelaars een afspraak maken met de diefstalpreventieadviseur. Ze staat
steeds paraat om hen advies te verlenen over de beveiliging van hun gebouw of hen
informatie te verschaffen over de fiscale aftrekbaarheid van dergelijke maatregelen. Ze
neemt ook deel aan verscheidene initiatieven in de strijd tegen diefstal, waaronder de
informatiecampagne www.safeinthecity.be (advies in vijf talen voor inwoners, pendelaars en
toeristen), de volgende Safe Tourism-actie (bescherming tegen zakkenrollers) of de actie
“1dagniet” op 13 november 2015 (een nationale campagne tegen woninginbraken).
“De preventiemaatregelen en praktische tips in het kader van Operatie Rozet zijn van groot
belang om de veiligheid van de inwoners van de Stad te vergroten. Ook het dagelijkse werk
op het terrein van de gemeenschapswachten en de actieve aanwezigheid van
politieagenten in de wijken is onmisbaar,” oordeelt burgemeester Yvan Mayeur.

Operatie Rozet

Operatie Rozet is een preventiecampagne tegen inbraken, geleid door de Algemene
Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze werkgroep zet
uiteenlopende acties op touw in samenwerking met de gemeenten die dat willen. De vzw
BRAVVO, de preventiedienst van de Stad Brussel, schenkt bijzonder veel aandacht aan de
veiligheid van goederen en woningen.
De vzw BRAVVO neemt al sinds haar oprichting in 2011 actief deel aan dit project met haar
diefstalpreventieadviseur en haar gemeenschapswachten. Samen trekken ze door de wijken
van de stad en bekijken ze de voordeuren van de woningen. Op basis van het eerder
vermelde document (op maat opgesteld door BRAVVO), krijgt elke bewoner een gratis en
vrijblijvende veiligheidsdiagnose in de brievenbus.
Aan de hand van dit document wordt de bewoner op enkele basiseigenschappen van een
veilige voordeur gewezen: een veiligheidscilinder, een slotrozet en een beperkte ruimte
tussen de deur en de deurpost. Het document herhaalt ook enkele preventietips (“doe de
voordeur op slot”, “kijk wie er aanbelt voor u de deur opendoet”). De Brusselaars worden
meteen ook gewezen op het bestaan van openbare diensten inzake technopreventie.
Dankzij de campagne krijgen we niet alleen de kans de inwoners en handelaars te
ontmoeten, maar kunnen we hen ook laten kennismaken met de diensten van BRAVVO. Ze
werkt dus rechtstreeks contact met de inwoners in de hand.
In de Stad Brussel vindt deze actie plaats van 11 tot 22 mei 2015. Op gewestelijke schaal
loopt de officiële campagneweek van 18 tot 22 mei.

De diefstalpreventieadviseur en de gemeenschapswachten trekken dit jaar door de straten
van vier Brusselse wijken. De Versailleswijk in Neder-Over-Heembeek, de Modelwijk en de
Leopoldswijk in Laken en de Pantsertroepenwijk in het stadscentrum. De politie zal ook de
inwoners van andere wijken sensibiliseren, eveneens in samenwerking met de adviseur. De
verschillende afdelingen zullen immers de veiligheid van voordeuren op hun grondgebied
evalueren.
Bovendien
beschikken
de
meeste
politieafdelingen
over
een
diefstalpreventieadviseur die de inwoners gratis advies kan verlenen over de maatregelen
die ze kunnen treffen om inbraken te voorkomen.

Operatie Rozet in cijfers
De wijken werden gekozen op basis van de expertise van BRAVVO-medewerkers op het
terrein en de statistieken inzake woninginbraken, opgesteld door de politie.

Van eind 2011 tot 2014 werden zo'n 18.000 inwoners of handelaars aangesproken over de
beveiliging van hun appartement, huis of zaak:
•
•
•

•

2011: 500 flyers uitgedeeld in de Noordwijk
2012: 4.000 flyers uitgedeeld op het Prins Leopoldsquare, in de Versailleswijk in NederOver-Heembeek, in de Modelwijk en in het centrum van Laken.
2013: de actie werd uitgebreid en 6.000 folders werden uitgedeeld in 6 wijken: de
Pottenbakkerswijk, de Pantsertroepenwijk, de Visitandinenwijk, de Leopoldswijk, de
Versailleswijk en de Modelwijk.
2014: bijna 7.500 inwoners kregen een evaluatieflyer en informatie in 7 verschillende
wijken: Laken-centrum, de Modelwijk, de Versailleswijk, de Pantsertroepenwijk, de
Visitandinenwijk, de Pottenbakkerswijk en de Antwerpsesteenweg.

Doel voor 2015
Kwaliteit voor kwantiteit: dit jaar kiest BRAVVO ervoor om minder wijken aan te doen, maar
om meer contact te leggen met de inwoners, zowel op straat als via lokale informatiesessies.
Zo’n 5.000 flyers zullen worden uitgedeeld in vier wijken: de Versailleswijk, de Modelwijk, de
Leopoldswijk en de Pantsertroepenwijk.

Waarom “Rozet” ?
Een “rozet” is het metalen
onderdeel dat de cilinder van
een slot beschermt en verhindert
dat het door een inbreker kan
worden geforceerd.

Dienst Techno-preventie: advies bij u, op afspraak
Technische preventie omvat niet alleen technieken om gebouwen en sites te beveiligen,
maar ook advies om andere inbreuken te voorkomen.
De adviseur technische preventie kan gratis langskomen bij iedereen die ieder type goed wil
bouwen, renoveren of gewoonweg beveiligen: privéwoningen, handelsruimten, openbare of
semi-openbare gebouwen.
De dienst heeft ten doel om doeltreffend advies te verlenen dat aangepast is aan de risico’s,
de personen en ieders budget. De adviseur heeft ook de opdracht om de bevolking
informatie te verschaffen over het type materieel dat moet worden geplaatst.
Tijdens die bezoeken wordt ook informatie verspreid over de fiscale aftrekmogelijkheden voor
particulieren en zelfstandigen bij investeringen in beveiliging. Die informatie is gratis en
beschikbaar voor iedere inwoner van de Stad Brussel.

	
  
De dienst Techno-preventie: maatregelen en diagnose
Een inbreker is bang van licht en geluid en moet snel handelen. Technische preventie speelt
in op die parameters via een geheel van maatregelen die niet alleen omgevingsgebonden,
organisatorisch en technisch, maar ook soms elektronisch van aard zijn:
•

•

Organisatorische maatregelen omvatten een geheel van ‘goede gewoonten’ die
moeten worden toegepast. De meeste van die maatregelen kosten niet veel en zijn
eenvoudig toe te passen. Ze vormen de eerste essentiële fase bij de beveiliging van
goederen. Het treffen van organisatorische maatregelen gaat aan alle andere
maatregelen vooraf.
Omgevingsmaatregelen zijn gericht op de beveiliging van de toegangswegen tot de
goederen, de optimalisatie van de maatschappelijke controle en het opwekken van
een gevoel van veiligheid in de omgeving van de woningen.

•

•

De technische maatregelen zijn bedoeld om de verschillende toegangen tot de
goederen te versterken, zodat inbraak kan worden verhinderd, indringing kan worden
vertraagd of zodat er een ontradend effect ontstaat bij de eventuele inbreker.
De elektronische maatregelen vormen het laatste aspect van de beveiliging. Deze
maatregelen worden pas getroffen in het geval van een groot risico.

Dienst Techno-preventie: veiligheid voor welzijn
Naast de pure veiligheidsaspecten streeft technische preventie ook naar een verbetering
van het levenskader door de maatschappelijke contacten, de gezelligheid, de contacten
tussen verschillende maatschappelijke categorieën, de aanpassing van de plaatsen door de
bewoners enz. te stimuleren. De dienst Techno-preventie is beschikbaar voor de meest
uiteenlopende informatiesessies die aangepast zijn aan specifieke doelgroepen: senioren,
woningen, vakmensen, handelaars, beheerders van flatgebouwen…

Samenwerking
In de eerste plaats wordt met de preventiedienst van de politie samengewerkt, zodat de
verschillende betrokken projecten tot een goed einde kunnen worden gebracht. Het project
kadert in de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan (Z.V.P.) – en dan meer bepaald met
betrekking tot de bestrijding van diefstallen, maar ook van overvallen en diefstallen met
geweld.
De adviseurs voor technische preventiemaatregelen van de politie zijn de bevoorrechte
partners van de adviseur van BRAVVO. Wanneer deze laatste tussenkomt voor de preventie
van feiten, houden de adviseurs van de politie zich bezig met de begeleiding van de
mensen die het slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit.

De vzw BRAVVO
De vzw BRuxelles Avance – Brussel VOoruit (BRAVVO) werd opgericht door het college van
de burgemeester en schepenen van de Stad Brussel en houdt zich bezig met de ontwikkeling
van activiteiten die het gevoel van onveiligheid moeten voorkomen.
De vzw BRAVVO wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale
overheid en voert geïntegreerde en globale acties waarbij acties op het vlak van
maatschappelijke preventie en projecten op het vlak van situatiepreventie met elkaar
worden gecombineerd. Op die manier versterkt de vzw bestaande diensten en ontwikkelt ze
nieuwe acties op het vlak van preventie.
Geïntegreerde globale preventie is een duurzame en relevante oplossing in de strijd tegen
het gevoel van onveiligheid en de verbetering van de levenskwaliteit. Die preventie wordt in
de praktijk omgezet in een beleid dat niet zozeer afzonderlijke acties onderneemt, maar wel
projecten en acties met elkaar verbindt.
De vzw BRAVVO speelt sinds 2004 een centrale rol in het preventiebeleid van de Stad Brussel.
In de omschrijving van het maatschappelijk doel van de vereniging wordt bepaald dat haar
opdracht erin bestaat om “de zogenaamde geïntegreerde preventie te intensifiëren”. De

acties die ze plant, moeten gebaseerd zijn op een “benadering die beoogt een fenomeen,
een problematiek in zijn totaliteit aan te snijden en dit via verschillende coherente en op
elkaar afgestemde instrumenten en maatregelen zowel gericht op preventie en nazorg”.
BRAVVO wil met haar acties niet alleen de veiligheid in de stad verbeteren en
maatschappelijke uitsluiting bestrijden, maar ook het leven in de stad opwaarderen. De
voorgestelde acties worden omgezet in maatschappelijke maatregelen, die gericht zijn op
de oorzaken van de onveiligheid (maatschappelijke preventie) of technieken
(situatiepreventie). Ze zijn bedoeld om zowel de reële als de subjectieve dimensies van
onveiligheid te bestrijden.
BRAVVO mobiliseert hiervoor de troeven waarover de Stad beschikt, zoals een aanbod van
maatschappelijke voorzieningen en talrijke competenties op het vlak van de ontwikkeling
van de wijken en de veiligheid in de stad.

Territoriale benadering
BRAVVO is op het hele grondgebied van de Stad Brussel aanwezig via een netwerk van
gedecentraliseerde verbindingsbureaus. In iedere interventiezone werken de verschillende
specialisten van BRAVVO samen en lossen ze elk op hun eigen manier de uitdagingen in de
stad op.
In de praktijk betekent dit dat een structuur zoals BRAVVO een probleem in een wijk vanuit
verschillende hoeken kan behandelen: een maatschappelijke begeleiding, technisch advies,
pogingen om de dialoog opnieuw tot stand te brengen, inspanningen om de inwoners de
nodige informatie te bezorgen en gerust te stellen, hulp bij de uitvoering van een project en
begeleiding van de jongeren in het kader van een gestructureerd project.
De diensten binnen de vzw zijn op verschillende domeinen actief:
•

•
•
•
•

Maatschappelijke en burgerlijke preventie waaronder de activiteiten van de
jongerencentra, de animatoren, het gemeenschapscentrum en de straatwerkers
vallen
Conflictpreventie: diensten op het vlak van maatschappelijke, plaatselijke en
schoolbemiddeling en de dienst juridische hulp
Preventie door alternatieve straffen en maatregelen: de SEMJA (dienst voor
omkadering van alternatieve rechterlijke maatregelen) en administratieve boetes
Preventie door aanwezigheid in de wijken: de stadswachten
De transversale projecten: de Dienst voor vaardigheidsoriëntering ‘Nota Bene’
(toezichtcel tegen schoolverzuim), technische preventie, enz.

BRAVVO in cijfers
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

270 medewerkers op het grondgebied van de Stad Brussel van maandag tot zondag
van 7.30 u tot 2.00 u ’s morgens
5 jongerencentra en 1 jeugdhuis
1 SEMJA
2 gemeenschapscentra
110 stadswachten en 15 nachtwachten
10 straathoekwerkers
7 schoolbemiddelaars, 6 maatschappelijke bemiddelaars, 4 plaatselijke bemiddelaars
1 dienst voor vaardigheidsoriëntering en 1 cel stressecologie
1 toezichtcel tegen schoolverzuim ‘Nota Bene’
1 dienst voor juridische ondersteuning en een SAC-bemiddelaar
1 adviseur technische preventie
1 algemeen coördinatieteam bestaande uit een twintigtal leden
talrijke partners
projecten in de wijken

Contact techno-preventie dienst
Asbl BravvoVzw
Kazernestraat, 37
B-1000 Brussel
Tel : 02/279 65 13 - Fax : 02/ 279 65 09
Gsm : 0493/51 76 89

Contacts
Voor Stad Brussel
Pers cel – Sarah Giancaterini
02/279.50.18
0478 04 40 12
sarah.giacanterini@brucity.be

Voor BRAVVO
Cel communicatie – Séverine HEBRANT
02/279 65 22
0491/34 28 72
severine.hebrant@brucity.be

