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Een doelwit voor dieven: de fietsen! 

Maar ook elektrische fietsen, bromfietsen en scooters … 

Veel landgenoten hebben om gezondheidsredenen gekozen voor fietsen en hebben een tweewieler 

gekocht. Elke dag worden 80 fietsen gestolen: gebruikers moeten voorzichtiger zijn en extra 

voorzorgsmaatregelen nemen. 

 

Acties van openbare instanties 

• Beveiligde « boxen » en « fietsgarages » plaatsen. 

• Gratis fietsen graveren met het rijksregisternummer van de eigenaar.  

• Fietsen markeren met een RFID-tag of QR-code en registreren in een database.  

• De beweging van aasfietsen bewaken. 

 

Tips om te voorkomen dat uw fiets te gemakkelijk wordt gestolen 

1° Gebruik hangsloten van hoge kwaliteit: 

 Een ring hangslot - te hechten aan het achterwiel. 

 Een kettinghangslot - om rond het frame te beveiligen. 

 

• Het Nederlandse kwaliteitslabel "ART" is in België vaak vereist. Twee hangsloten klasse 2 worden 

aanbevolen voor fietsen, en klasse 4 of 5 hangsloten voor elektrische fietsen, alsmede voor 

bromfietsen, scooters en motorfietsen. 

• Bevestig de tweewieler aan een rek of een stevige, vaste steun, bij voorkeur omhoog geplaatst.  

 

2° Bewaar uw fiets in een beveiligde plaats: 

• Indien mogelijk bewaar het in een box, tuinhuisje, garage of een bewaakte stalling. 

• Als dit niet mogelijk is, kies dan een plaats waar u het kunt zien en gemakkelijk kunt controleren.  

• Neem de batterij van elektrische of elektrisch ondersteunde fietsen mee. 

 

3° Vermijd een gestolen fiets te kopen.   

• Let op krassen, stoten, of stickers op de markeringen (gravures en anti-diefstalstickers).  

• Geef de voorkeur aan een erkende en betrouwbare fietsenwinkel. Pas op voor tweedehands sites en 

markten. 

 

4° Identificeer de fiets. Zorg ervoor dat u de kenmerken en markering ervan kent en laat hem registreren. 

5° Meld de diefstal bij de politie en – indien van toepassing – bij uw verzekeraar. 

6° Diefstalverzekering voor tweewielers. 

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden diefstalverzekering voor waardevolle tweewielers. 

Controleer de contractuele voorwaarden en in het bijzonder de eisen op het gebied van hangsloten. 
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