Preventie: U en Uw bedrijf
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Inbraakpreventie
Uw bedrijf is uw levenswerk, u heeft het met eigen handen opgericht. U weet waarschijnlijk nog hoe u begon
met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Door alle energie en tijd die u in uw bedrijf steekt, is een
inbraak in uw bedrijfspand extra vervelend. Zo’n ongewenst bezoek heeft niet alleen financieel nadelige
gevolgen, het leidt soms ook tot een traumatische ervaring. Slachtoffers blijven lange tijd met een gevoel
van onbehagen zitten. Een goede reden om er alles aan te doen om een inbraak in uw bedrijf te voorkomen.
Daarom zetten wij een aantal nuttige feiten en inbraakpreventietips voor u op een rij.

Wist u dat …

Wat kunt u doen?

80% van alle inbraken wordt gepleegd door
amateur-gelegenheidsdieven?
De inbreker altijd haast heeft, omdat hij bang is
om ontdekt te worden?
Lichtkoepels, kelderramen en dergelijke vaak
een gewilde opening zijn bij het inbrekersgilde?
Dieven meestal eenvoudig
inbrekersgereedschap gebruiken? Hoe
aantrekkelijker de opgeslagen goederen, hoe
zwaarder het gereedschap dat door de dieven
ingezet wordt. Inbrekers komen bijvoorbeeld
binnen door:
de schoot-/sluitplaatconstructie van het
slot te forceren met een schroevendraaier,
bandenlichter, koevoet, metaalzaag of iets
dergelijks;
de bahco te gebruiken om uitstekende
slotcilinders af te breken, te wringen of uit
te slaan;
gaatjes te boren dichtbij vergrendelingen
die niet door middel van een sleutel
		 afgesloten zijn;
de scharnierpennen uit te drijven of uit te
		boren.

Om een inbraak te voorkomen, moet u zich in
de situatie van een inbreker verplaatsen.
Een inbreker heeft namelijk met een aantal
factoren te maken:
1. Tijd
2. Middelen
3. Ontdekking
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1. Tijd
De inbreker opereert het liefst in het donker
en is steeds in tijdnood. Elke maatregel die de
kans op ontdekking en de benodigde tijd voor
de inbraak en het afvoeren van de buit vergroot,
vermindert de interesse van de inbreker.
Heeft de inbreker voldoende tijd en kan hij in
het donker opereren dan kan elke beveiliging
overwonnen worden.
Voorzie uw pand rondom aan de buitenzijde van
verlichting in een slagbestendige behuizing met
een schemerschakelaar. Hang de armaturen op
een hoogte van minimaal 2,70 meter.
Een inbraakalarm detecteert een inbreker
nadat hij of zij binnen komt. Een alarm
voorkomt dus niet altijd dat er ingebroken
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wordt. Maar een inbreker heeft door het
alarmsignaal minder tijd om goederen te
verzamelen. Inbrekers kiezen daarom liever
voor panden zonder inbraakalarminstallaties.
Het inbrekersgilde heeft altijd haast.
Daarom is het raadzaam om inbraakvertraging
te bevorderen. Dit kan op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld door hekwerken te
plaatsen rondom het bedrijfsgebouw of door
deuren en ramen te voorzien van goed hangen sluitwerk. Als de inbreker toch binnenkomt
dan kan de inbraak nog vertraagd worden door
zaken op te slaan in inbraakwerende kasten,
vitrines of kluizen.
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2. Middelen
Inbrekers gebruiken vaak eenvoudig
inbrekersgereedschap. Het hang- en sluitwerk
dient enige tijd in tact te blijven zodat de
inbreker meer tijd nodig heeft om binnen te
dringen in uw bedrijfsgebouw.
3. Ontdekking
Beveiligingen die bij het forceren geluid
veroorzaken, verhogen de kans op ontdekking
van de inbreker. Hetzelfde geldt voor de
aanwezigheid van (beveiligings)verlichting, het
in werking treden van een alarminstallatie of
de aanwezigheid van bewaking.

10 preventietips
1. Goed sleutelbeheer en –gebruik: alleen bevoegde personen mogen sleutels in hun bezit hebben.
Sleutelgebruik houdt in het daadwerkelijk op slot doen van de diverse sloten, waarbij sleutels niet
in het slot blijven zitten.
2. Sluitronde: controle van alle ramen en deuren. Eventueel inschakelen alarminstallatie.
3. Zichtbaarheid attractieve zaken: zorg er voor dat waardevolle zaken zoals computers en meetapparatuur niet van buiten af zichtbaar zijn.
4. Merken en registreren van waardevolle zaken: dit kan door graveren, etsen of inbranden.
Bij voorkeur moet dit duidelijk zichtbaar zijn. Het plaatsen van uw bedrijfslogo op zaken,
dat niet makkelijk te verwijderen is, is ook een mogelijkheid.
5. Huisregels en discipline: wie mag waar komen. Dit kan gelden voor bezoekers en leveranciers,
maar ook voor eigen medewerkers.
6. Opklimmogelijkheden vermijden: plaats geen afvalcontainers, pallets en losse hulpmiddelen als
ladders tegen uw pand. Ook tijdelijke voorzieningen als steigers, maken het voor inbrekers soms
erg makkelijk binnen te komen.
7. Tuinaanleg: beperk de hoogte van begroeiingen. De inbreker kan dan niet ongezien binnenkomen
en ook geen gebruik maken van te hoge begroeiingen om binnen te komen.
8. Toegangscontrole: voorkom dat bezoekers ongehinderd of ongezien binnen kunnen komen.
9. Gegevensbeveiliging: beveilig belangrijke bedrijfsgegevens, ook deze kunnen voor inbrekers
interessant zijn.
10. Wijzigingen en omstandigheden: neem zaken die met inbraakbeveiliging te maken hebben in een
vroeg stadium mee als er veranderingen gaan plaatsvinden, zoals uitbreiding of verplaatsing van
(een deel) van de bedrijfsactiviteiten.
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Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV)

13-029 BR

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) beheert de meeste regelingen op
het gebied van inbraakpreventie. Het CCV is een
samenwerkingsverband tussen overheid,
het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties
om gezamenlijk Nederland veiliger te maken.
Op www.hetccv.nl kunt u veel informatie vinden
over inbraakpreventie. Met name de beveiligingsmatrix zoals vermeld wordt onder www.hetccv.nl/
binaries/content/assets/ccv/dossiers/vrki/
vrki-kaart_2012.pdf geeft hierbij interessante
informatie voor u.
Het CCV heeft nog een site: www.preventiecerti
ficaat.nl. Deze website geeft een overzicht van
leveranciers met een gecertificeerd product of
een gecertificeerd managementsysteem op het
gebied van brandveiligheid of criminaliteits
preventie. Certificering vindt plaats volgens
een certificatieschema dat door het CCV wordt
beheerd. Via de zoekfunctie kunt u installateurs
of andere serviceverleners vinden. Selecteer altijd
eerst de leverancier. Verfijning is mogelijk met
plaats of postcode/afstand. U kunt ook zoeken
op bedrijfsnaam (of een deel daarvan). Zo bent
u verzekerd van de aanleg van kwalitatief goede
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preventiemaatregelen die het het dievengilde
moeilijker maken een ongewenst bezoek te
brengen aan uw bedrijf.
Een andere interessante site van de overheid is
www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/
veiligheid-kleine-bedrijven. U leest hier hoe u in
aanmerking komt voor subsidie Veiligheid Kleine
Bedrijven (VKB) wanneer u de veiligheid van uw
bedrijf vergroot.
U mag erop rekenen dat u uw inventaris en
goederen bij Univé goed kunt verzekeren maar
we willen u de ellende van een inbraak in uw
bedrijfspand liever besparen. Naast de
voorgaande tips en adviezen kunt u ook
persoonlijk advies bij Univé inwinnen.
Uw Univé adviseur vertelt u graag alles
over het inventariseren van de (inbraak)risico’s, de bijbehorende preventiemaatregelen en het afsluiten van passende
bedrijfsverzekeringen.

Daar plukt ú de vruchten van!

