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Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Inleiding 

Het Projectteam overvalcriminaliteit (PtO) werd medio 1993 door het Nationaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing (NPC) ingesteld met de taak de sinds jaar en dag stijgende trend in het 

aantal overvallen in Nederland om te buigen in een dalende. Het PtO concentreert zich bij de 

uitvoer van die taak niet zozeer op het verrichten van studies en theoretische verkenningen, maar 

op het ontwikkelen van praktische maatregelen die direct effect sorteren op het gebied van: 

 

! intensivering van de opsporing en vervolging, 

! versterking van de preventie-positie binnen ondernemingen, 

! verbetering van de positie van slachtoffers van overvallen en 

! beperking van de instroom van nieuwe, jonge daders. 

 

De gehanteerde werkmethodiek van het PtO laat zich het best omschrijven als 'puzzel-

management'. Op vele fronten blijken belanghebbenden binnen overheid en bedrijfsleven reeds 

bezig te zijn met elementen van de aanpak van deze vorm van criminaliteit.  Binnen de boven 

aangegeven contouren van deze puzzel worden bij elkaar horende puzzelstukjes naast elkaar 

gelegd en ontbrekende puzzelstukjes aangemaakt. Het PtO vormt thans de spil in een uitgebreid 

netwerk binnen overheid, bedrijfsleven en instellingen. 
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2 Aanleiding 

Gaandeweg de projectperiode werden van diverse zijden signalen ontvangen, dat de 

ontevredenheid over het fenomeen 'stil-overval-alarm' groeiende was. Binnen de Stichting 

Maatschappij en Politie meldden participanten uit het bedrijfsleven de onmogelijkheid om 

eensluidende afspraken met de politie te kunnen maken over de wijze van alarm-opvolging. 

Daarnaast waren er klachten over de grote diversiteit aan en de soms ongebreidelde detaillering 

van de aan te leveren informatie voor het maken van politionele benaderingsplannen voor objecten 

met een stil-overval-alarm installatie. Bij de politie groeide de frustratie over een steeds groter 

gebrek aan gebruikersdiscipline, met als gevolg een onaanvaardbaar hoog percentage ongewilde en 

onterechte alarmeringen en de onmogelijkheid om benaderingsprocedures veilig af te kunnen 

wikkelen. 

 

Ook in de relatie tussen politie en de Particuliere Alarm Centrales (PAC)1 werden knelpunten 

gesignaleerd, die duidden op een onvoldoende kennis en afstemming van het (overigens per poli-

tie-regio verschillende) acceptatie-beleid en op onvolkomenheden in de operationele afwikkeling 

van alarmeringen. 

 

Ook nieuwe technische ontwikkelingen nopen tot een herijking bij alle betrokkenen over hoe met 

stil-overval-alarmen om te gaan. Immers, in de doe-het-zelf-winkels is inmiddels alarme-

ringsapparatuur te koop, die eenvoudig kan worden aangesloten op automatische telefoonkiezers, 

die vervolgens gesproken alarmeringen rechtstreeks naar een politie-meldkamer of een politie-

bureau kunnen verzenden, zonder dat techniek, installering en gebruik vooraf aan een 

kwaliteitstoets kunnen worden onderworpen. 

 

Een laatste belangrijk argument is de ARBO-wetgeving. De in 1994 toegevoegde artikelen 

verplichten de werkgevers maatregelen te treffen ter beperking van de kans op geweld en agressie 

voor werknemers in relatie tot hun werkzaamheden. Voor de politie betekent de inzet van 

personeel op een stil-overval-alarm-melding de mogelijkheid van confrontatie met (vuur)wa-

pengeweld.  Standaardisering van de voorbereiding op en van de afwikkeling van een 

alarmmelding biedt de mogelijkheid tot een aanzienlijke reductie van gevaar voor politiemensen 

en personeel van het betrokken object. 

 

1Onder PAC wordt ook BAC (Bedrijfs Alarm Centrale) verstaan. 



protocol stil-overval-alarm NPC / PtO 

 
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Aanpak 

Het project 'aanpak knelpunten stil-overval-alarm' is door het PtO opgepakt in nauwe samenspraak 

met de Stichting Maatschappij en Politie en het Nederlands Politie Instituut (voorheen de Raad 

van Hoofdcommissarissen). Uitvoerig zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 

Politie, de Particuliere Alarm Centrales, de Beveiligingsbranche, de Installateursbedrijven en de 

'gebruikers', i.c. de commissie Winkelcriminaliteit van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het 

Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen. Getracht is niet te verzanden in het uitputtend benoemen 

van knelpunten, om die vervolgens tot drie decimalen achter de komma te 'regelen', maar om te 

zoeken naar een werkzaam model op hoofdlijnen, dat nog voldoende ruimte biedt voor de 

invulling van een 'couleur locale', maar niettemin de duidelijkheid ten aanzien van beleid en 

procedures creëert, die noodzakelijk is om het stil-overval-alarm haar preventieve en repressie-

ondersteunende waarde in de komende jaren terug te laten krijgen en te laten uitbouwen. Insteek is 

dus niet het terugdringen van onnodige alarmeringen, hoewel dit ongetwijfeld wel als een 

'bijproduct' van dit project te verwachten is. 
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4 Het stil-overval-alarm; de positionering 

Het is wellicht goed het stil-overval-alarm nog eens duidelijk te positioneren. 

 

Stil-overval-alarm-installaties vinden we hoofdzakelijk bij bedrijven en instellingen, waar cash 

geld aanwezig is, dan wel (waardevolle) goederen voorhanden zijn. Het particulier gebruik neemt 

daarnaast toe. 

 

Het aanwezig hebben van een stil-overval-alarminstallatie heeft een preventieve functie. Steeds 

vaker wordt dan ook de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen actief met potentiële daders 

gecommuniceerd. Onderzoek (Roof Bijstand Team Amsterdam, 1991) heeft uitgewezen, dat de 

mogelijkheid van alarmering via een stil-overval-alarm bij daders wel degelijk een rol speelt bij de 

beslissing wáár en hoé een overval te plegen. Het hoogste preventieve rendement van een 

installatie wordt bereikt wanneer deze voorziening is getroffen in combinatie met andere 

preventieve maatregelen. De stil-overval-alarm-installatie levert daarnaast een belangrijke bijdrage 

aan het veiligheidsgevoel van personeel van bedrijven. Deze waarde mag beslist niet onderschat 

worden. 

 

Tot slot is er de repressie-ondersteunende functie van deze  installaties; de mogelijkheid om al 

tijdens een overval, al dan niet vergezeld van een gijzeling of bij opsluiting in een vroegtijdig 

stadium te kunnen alarmeren. De mogelijkheid van alarmering van een stil-alarm-installatie zorgt 

er bovendien voor, dat overvallers niet ongelimiteerd de tijd hebben om hun slag te slaan. 

 

De stil-overval-alarm-installatie is dus een belangrijk element in de opbouw van de 

preventiepositie van een onderneming. Daarnaast draagt de aanwezigheid van een installatie bij 

aan een substantiële verbetering van het veiligheidsgevoel binnen bedrijven. Adequaat gebruik van 

een installatie en een planmatige alarmopvolging verhogen de kans op aanhouding van daders in 

een (bijna) heterdaad-situatie. 
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5 Uitgangspunten voor de toekomst 

Het initiatief tot de aanschaf/installering van een stil-overval-alarm-installatie wordt meestal door 

een ondernemer genomen.  Vooraf laat hij zich wellicht adviseren door een beveiligingsbedrijf of 

door een installateur, die zijn assortiment veelal betrekt van de fabrikant. Na aanleg van de 

installatie wordt deze 'ondergebracht' bij een Particuliere Alarmcentrale, die op haar beurt de 

installatie aanmeldt bij de betreffende politie-regio. In sommige gevallen stelt de politie voor het 

aangemelde object een benaderingsplan samen, in andere gevallen niet. Bij een operationele inzet 

op een alarm wordt vervolgens al dan niet planmatig gereageerd. 

 

Kort gezegd: de problematiek rond het stil-overval-alarm valt uiteen in twee processen: dat van 

aankoop, installering tot en met de voorbereiding op een alarmering en dat van de feitelijke 

alarmopvolging. 

 

Vastgesteld kan worden, dat tot op heden de actoren in deze vrijwel onafhankelijk van elkaar 

opereren. Actie bij de ene actor heeft een reactie bij de volgende actor tot gevolg, zonder dat er 

sprake is van afstemming tussen actoren en gelijke uitgangspunten binnen groepen van actoren. 

 

Wil het stil-overval-alarm voor alle belanghebbenden haar waarde en betrouwbaarheid 

terugkrijgen, dan moet deze situatie doorbroken worden. Dat kan door het te beschouwen als een 

geheel van aan een geschakelde ketens, waarbij per keten tevoren een aantal 

beleidsuitgangspunten, streefsituaties en randvoorwaarden zijn vastgesteld/ingevuld. Actoren 

kunnen dan anticiperen op de gestandaardiseerde positie en handelwijze van de volgende en de 

voorgaande schakel in de keten. De synergetische kracht die van deze benadering uitgaat behoeft 

geen nadere onderbouwing. 

 

Aan de hand van de eerder genoemde knelpunteninventarisatie blijkt, dat het vaststellen van het 

volgende model op hoofdlijnen de vraag naar de noodzakelijk geachte standaardisering goeddeels 

beantwoordt, en daarmee het realiseren van de beoogde doelstellingen naderbij zal brengen. Waar 

noodzakelijk is elke schakel in dit model voorzien van een onderbouwing of nadere toelichting. 

Het geheel vormt een 'protocol' waarop alle betrokken partijen in de toekomst, op sommige 

onderdelen gefaseerd, aanspreekbaar zijn en aangesproken willen worden. 
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6 Protocol 

6.1 Belang 

Bij de discussies rond de aanpak van de stil-overval-alarmproblematiek valt nog wel eens de 

opmerking, dat een opvolgende schakel in de keten het idee heeft, dat haar inspanningen slechts de 

belangen dienen van een voorgaande schakel. Onomwonden moet nog eens worden vastgesteld, 

dat criminaliteitspreventie, verbetering van het veiligheidsgevoel binnen bedrijven en instellingen 

en de opsporing van daders van overvallen een gemeenschappelijk belang is van alle betrokkenen. 

 

De aanwezigheid van goede en vakkundig geïnstalleerde stil-overval-alarmsystemen, het 

juiste gebruik daarvan en een adequate politionele alarmopvolging is van het grootste 

belang voor de aanpak van overvalcriminaliteit en is daarmee een belang voor alle 

betrokken partijen. 

 

6.2 Alarmering 

Een aanzienlijk aantal systemen werkt nog met blokkeertijden, waarbij elke openingshandeling 

binnen de blokkeertijd een overval-alarm genereert. Er dient naar te worden gestreefd het 

alarmeren, ongeacht de overige voorzieningen, een actieve handeling van een slachtoffer of 

getuige te laten zijn. Daarnaast dient het risico van het per ongeluk activeren verder te worden 

beperkt door maatregelen als het afschermen van alarmeringsknoppen, een dubbele activering, 

alvorens het alarm in werking wordt gesteld, het duidelijk verschillen van noodcodes ten opzichte 

van de reguliere openingscode etc. De balans tussen gebruikersvriende- lijkheid en de ingebouwde 

onmogelijkheid van een ongewilde alarmering verdient bijzondere aandacht. 

 

Stil-overval-alarmen moeten door een doelbewust handelen vanuit het beveiligde object 

worden geactiveerd. 

Het over de hele linie invoeren van dit uitgangspunt zal geruime tijd vergen. Via 

nieuwplaatsingen, groot onderhoud en vitalisering van bestaande installaties kan hiermee worden 

gestart. De installatie-branche neemt hierin het voortouw. 
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6.3 Doormelding aan politie 

De jongste ontwikkelingen op het gebied van doe-het-zelf-installatie van alarmsystemen die, 

gekoppeld aan automatische telefoonkiezers, tevoren ingesproken boodschappen rechtstreeks 

doorgeven naar een politie-Meldkamer of een politiebureau nopen tot een duidelijk inzet-beleid. 

Ook andere rechtstreekse technische alarmeringen naar de politie zijn onwenselijk. Slechts via de 

binnen dit protocol opgenomen uitgangspunten kunnen garanties worden verkregen omtrent de 

kwaliteit van installaties, juiste installering en de betrouwbaarheid van meldingen. 

 

De politie pleegt slechts inzet op die stil-overval-alarmen, die via een (BORG) erkende 

Particuliere Alarm Centrale aan haar zijn doorgemeld. 

 

Uiteraard blijft wel inzet gepleegd worden op telefonische meldingen van slachtoffers of getuigen 

van een overval. 

 

6.4 Kwaliteit 

Particuliere Alarm Centrales zien erop toe, dat zij slechts door (BORG) erkende 

bedrijven geleverde en geïnstalleerde systemen aan- en doormelden aan de politie. 

 

Dit betekent niet, dat de PAC's geen abonnement zouden mogen aanbieden aan 'andere' 

installaties. De meldingen, die van deze installaties komen, kunnen echter niet worden doorgemeld 

naar de politie. Omtrent de wijze van alarmopvolging zullen PAC en klant dan nadere afspraken 

moeten maken. 

 

Bij doormelding van een alarmering aan de politie meldt de PAC tenminste: 

! de PAC - identificatie; 

! de eventuele code van het object; 

! de wijze van alarmering; 

! of het meldingstijdstip is gelegen binnen de gangbare gebruiksuren van het object. 
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6.5 Risicoverwachting 

Er valt enige wildgroei te bespeuren, met name ten aanzien van de aanschaf van overval-alarmen 

door particulieren. De indruk bestaat, dat het stil-overval-alarmsysteem 'erbij' geleverd wordt bij 

bijvoorbeeld een inbraak-systeem. Gelet op de belasting van administratieve voorbereiding en de 

beperking van nodeloze inzet, is het zaak de 'automatische' aan- en doormelding van bij 

particulieren geïnstalleerde systemen aan richtlijnen te binden; een en ander impliceert, dat een 

dergelijk stil-overval-systeem nog slechts wordt aan- en doorgemeld, wanneer er sprake is van een 

verhoogd risico, bijvoorbeeld voor 'captains of industry', politiek of actie-gevoelige personen etc. 

 

Voor bedrijven en instellingen geldt het omgekeerde. In principe dienen alle systemen aan- en 

doorgemeld te worden, tenzij bijzondere overwegingen, ter beoordeling van de verantwoordelijke 

politiechef, dat onwenselijk maken. 

 

Voor aan- en doormelding van PAC aan politie geldt voor bedrijven en instellingen het 

'JA, mits-' en voor  particulieren het 'NEE, tenzij' - principe. 

 

Preventieadviseurs, beveiligingsbedrijven, installateurs en PAC's kunnen in hun praktijk met deze 

uitgangspunten rekening houden. In twijfelgevallen en bij bijzondere objecten moet vooraf overleg 

worden gepleegd met de politie in de betreffende regio.  Ondernemers, die nog steeds gewend zijn 

dag- of weekomzet thuis te bewaren en het stil-overval-alarm als een soort 'verzekering' zien, 

dienen 

een andere wijze van geldbeheer te overwegen. De bestaande particuliere aansluitingen, die bij de 

politie zijn aangemeld, dienen door de politie op de aanwezigheid van noodzaak gescreend te 

worden.  
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6.6 Verbinding PAC - politie 

Bij de knelpunteninventarisatie kwamen herhaaldelijk klachten van de politie naar voren over de 

bereikbaarheid van de PAC's, met name op de momenten, dat men aanvullende informatie wil 

hebben over een ontvangen alarmmelding. PAC's hebben over het algemeen een versnelde toegang 

tot de politie-meldkamers via een niet alom bekend telefoonnummer, dat bovendien prioritair 

wordt opgenomen. Een zelfde toegang voor de politie tot de PAC's dient te worden gerealiseerd. 

 

Iedere PAC reserveert een aparte telefoonlijn voor 

inkomende gesprekken van de politie. De PAC's hebben rechtstreekse toegang tot de 

politie meldkamers via een niet algemeen bekend en met voorrang op te nemen 

telefoonnummer. 

 

6.7 Benaderingsplan 

Voor de veiligheid van politiepersoneel en slachtoffers, alsmede ter optimalisering van de kansen 

op een aanhouding in een (nagenoeg) heterdaad-situatie dient de politie-inzet op een stil-overval-

alarmmelding administratief voorbereid te worden door een aantal gegevens, die een rol spelen in 

de hierna te noemen standaard benaderingsprocedure vast te leggen. 

 

De politie vervaardigt van alle door de PAC's aangemelde objecten een benaderingsplan. 

 

Uit onderzoek is gebleken, dat de detaillering van de door de politie vastgelegde gegevens zeer 

sterk verschilt. In totaal worden, verspreid over de verschillende politieregio's, bijna 40 (!) 

verschillende gegevens van een object vastgelegd. Eenheid daarin ontbreekt volledig. Een fors 

aantal van de gevraagde gegevens zijn variabel, hetgeen een aanzienlijke administratieve belasting 

van de politie, maar ook van de aangeslotene en de PAC betekent. Vanuit de 'gebruikers' werd 

bovendien naar voren gebracht, dat sommige regio's standaard bepaalde informaties willen hebben, 

waarvan men liever heeft, dat die gegevens de eigen organisatie niet verlaten. 
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Het is tijd, om ten aanzien van de door de politie te maken benaderingsplannen en de daarvoor 

gevraagde informatie met betrekking tot het object terug te keren naar het 'need-to-know' principe; 

wat is per se noodzakelijk om te weten, zodat veilig en efficiënt de standaard 

benaderingsprocedure in geval van een alarmmelding kan worden afgewikkeld en de daaraan 

verbonden administratieve vastlegging geen onevenredige wissel trekt op de betrokken partijen? 

 

Er is een directe relatie tussen de benodigde gegevens en de standaard benaderingprocedure. De 

volgende gegevens zijn cruciaal: 

! (soort) object 

! exacte adres 

! telefoonnummer(s) 

! eenvoudige pandschets, met daarop aangegeven de in- en uitgangen, alsmede de eventuele 

verbindingen met naast of boven gelegen panden. 

 

Deze gegevens dienen door de zorg van de PAC bij aanmelding van de installatie aan de politie ter 

beschikking te worden gesteld. Administratieve mutaties blijven bij een dergelijke beperking aan 

gegevens tot een minimum beperkt, maar deze kerngegevens zijn voldoende om daarmee het 

benaderingsplan voor het betreffende object op te kunnen stellen. 

 

Dit uitgangspunt brengt voor een groot aantal politiekorpsen de nodige consequenties met zich 

mee. Immers niet alle korpsen maken benaderings- plannen, terwijl andere korpsen slechts 

selectief benaderingsplannen maken. In het laatste geval wordt tot op heden de beslissing al dan 

niet een benaderingsplan te maken (en vervolgens volgens een standaard benaderingsprocedure te 

reageren) ingegeven door de aard van het object. Zo zijn er regio's, die alleen benaderingsplannen 

klaar hebben liggen voor banken, postkantoren en tankstations. Anderen weer hebben gekozen 

voor bankfilialen en juweliers, en zo blijken er diverse combinaties van branches in de praktijk te 

bestaan. Een aantal korpsen hanteert het principe, dat alle aangemelde objecten met een stil-

overval-alarminstallatie van een benaderingsplan dient te worden voorzien. 

 

De ontwikkeling van de overvalcriminaliteit in de afgelopen acht jaar toont aan, dat het 

overvalrisico al lang niet meer het exclusieve 'voorrecht' van banken, benzinestations en juweliers 

is. Met de stijging van de aantal overvallen is ook de markt van (potentiële) slachtoffers verbreed, 

waardoor momenteel bijvoorbeeld videotheken, supermarkten en sigarenwinkels een beduidend 

hogere risk-rate (overvalkans op jaarbasis voor een onderneming binnen de betreffende branche) 

kennen dan de traditionele hoog-risico-branches. 
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Het accorderen van dit uitgangspunt betekent, dat in een aantal korpsen een forse inhaalslag moet 

worden gemaakt, naast uiteraard het verwerken van de aanmelding van nieuwe installaties. 

Voorzienbaar is, dat met deze inhaalslag een aanzienlijke tijdsperiode gemoeid is. Voorgesteld 

wordt ten aanzien van dit punt een overgangsperiode tot 1 april 1999 vast te stellen en de 

bewaking van de voortgang in handen te leggen van het Projectteam Overvalcriminaliteit. 

 

6.8 Alarmopvolging 

Rond 1980 heeft het College van Procureurs-Generaal gedetailleerde richtlijnen gegeven over de 

wijze waarop de alarmopvolging moet worden uitgevoerd. Door de diverse reorganisaties binnen 

en van de politie zijn deze richtlijnen al lang geleden door de tijd achterhaald. Bovendien is het 

nog maar de vraag, of dergelijke gedetailleerde procedurebeschrijving überhaupt ooit het beoogde 

effect hebben gehad. 

Niettemin is het verstandig de hoofdlijnen van de alarmopvolging voor alle korpsen, maar ook 

voor de werknemers in de beveiligde objecten, nog eens 'neer te zetten': 

! de behandeling van een overval-alarmmelding ten aanzien van een object, waarvan een 

benaderingsplan beschikbaar is, heeft prioriteit; 

! de politie neemt, na ontvangst van de melding van de PAC, telefonisch contact op met het 

object; 

! de politie nadert het object zonder gebruik van optische en geluidssignalen en plaatst het 

voertuig buiten het directe zicht van het object; 

! politiepersoneel gaat nimmer naar binnen toe, maar wacht, totdat een personeelslid naar 

buiten komt en contact maakt met de politie. Deze gedragsregel is ook van toepassing 

wanneer in het telefonisch contact tussen politie-meldkamer en het object te kennen is 

gegeven dat het een nodeloze alarmering betreft, dan wel dat de dader reeds het object heeft 

verlaten. 

 

De alarmopvolging door de politie geschiedt in een standaard procedure. 

 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het gebruiken van vooraf afgesproken codes bij het telefonisch 

contact tussen politie en object niet realistisch is. Mocht de nieuwe procedure er toe leiden, dat in 

een incidenteel geval de overvaller direct op de hoogte komt van het feit dat de politie onderweg 

is, dan zal dat in het algemeen slechts een aansporing zijn om zo spoedig mogelijk de overval af te 

breken en het object te verlaten. 
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6.9 Gebruik Installatie 

Geconstateerd wordt, dat nog te vaak bij de oplevering van systemen gewezen wordt op het 

'aan/uit'-knopje, en dat daarmee de instructie ten aanzien van het gebruik ophoudt. Ondernemers 

geven aan behoefte te hebben aan een in het Nederlands gestelde handleiding, die tevens gebruikt 

kan worden bij het instrueren van nieuw personeel. In een aantal branches is er immers een fors 

personeelsverloop, waardoor men over materiaal moet kunnen beschikken om nieuwe of tijdelijke 

werknemers te kunnen instrueren. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de beveiligingsbranche en van de installateurs dat de 

gebruikers van stil-overvalalarm-installaties voldoende geïnstrueerd worden met 

betrekking tot het gebruik van de installatie. 

 

6.10 Kennisonderhoud 

'Gebruik' beperkt zich in dit verband niet tot het kunnen aan en uitschakelen van de installatie, 

maar behelst ook 

! kennis van de omstandigheden waaronder de installatie wel (en niet!) mag worden 

geactiveerd; 

! kennis over het eigen gedrag tijdens en na een overval; 

! kennis van de standaard benaderingsprocedure en de eigen rol daarbinnen. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer de kennis van zijn personeel op peil te 

houden en nieuwe medewerkers voldoende te instrueren. 

 

Met name bij de politie is er zorg over het onderhoud van kennis binnen de ondernemingen. Vaak 

weet personeel niet precies hoe de installatie werkt, soms weet men niet eens, dat men een stil-

overval-alarmsysteem heeft en in werking heeft gesteld. Dat veroorzaakt nodeloze alarmeringen of 

alarmeringen in situaties waarvoor de installatie niet is bedoeld, terwijl de alarmering bovendien, 

ten gevolge van de principes uit de standaard benaderingsprocedure, voor de gebruiker ook niet 

leidt tot de gewenste directe politie-assistentie binnen de zaak. 
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In een aantal gevallen ontbreekt het zelfs aan de bereidheid om bij een nodeloze alarmering mee te 

werken aan een veilige afwikkelingsprocedure ('U denkt toch niet dat ik met dit weer naar buiten 

kom?') 

 

Ook op dit gebied zal dus nog het nodige werk verzet dienen te worden.  De beveiligingsbranche 

en de installateurs hebben zich inmiddels bereid verklaard om gebruiksaanwijzingen en instructies 

aan kwaliteitseisen onderhevig te maken.  De suggestie om, in een samenwerkingsverband van alle 

partners, een instructievideo ten behoeve van de gebruiker te maken en deze standaard te 

verstrekken bij oplevering van nieuwe installaties en bij onderhoud is positief ontvangen. 

 

6.11 Vervuilers 

Stil-overval-alarmsystemen vallen, gelet op het feit dat zij gebruikt moeten worden in 

situaties waarin sprake is van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, in 

principe buiten het regime van uitsluitingen, zoals dat is overeengekomen tussen de 

voormalige Raad van Hoofdcommissarissen, de VPB en de NVOB. 

 

Dit principe mag echter geen vrijbrief betekenen om ongelimiteerd onnodige/ onjuiste 

alarmeringen te blijven genereren. Voorgesteld wordt om 'chronische vervuilers' toch met tijdelijke 

uitsluiting aan te pakken. De kwalificatie 'chronisch' wordt toegekend wanneer men de marges van 

het oorspronkelijke gele- en rode kaartensysteem met 100 % overschrijdt. 

 

'Voorverificatie' door de PAC, teneinde de kans op het aan de politie doormelden van een 

onnodige stil-overval-alarmering, is strikt ongewenst en wordt derhalve niet uitgevoerd. 
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7 Uitwerking en implementatie 

Dit protocol treedt in werking op 1 januari 1998.

Het Projectteam Overvalcriminaliteit neemt in de uitwerking het voortouw. Na één jaar na 

inwerking treding vindt een eerste evaluatie van de voortgang plaats. 
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8 Totstandkoming 

Bij de totstandkoming van deze concept-nota zijn de volgende instanties en instellingen betrokken 

geweest:  

 

! Leden Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen  

! Commissie Winkelcriminaliteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel  

! Raad Nederlandse Detailhandel  

! Nederlandse Vereniging van Banken  

! Hoofden Meldkamer Regionale Politiekorpsen  

! Overvalcoördinatieteams politie  

! Centrale Recherche Informatiedienst 

! Nederlands Politie Instituut 

! Stichting Maatschappij en Politie 

! Nederlandse Vereniging Fabrikanten en Importeurs op Beveiligingsgebied  

! Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties  

! Uneto 

 

De Commissaris van Politie, 

Landelijk Projectleider Overvalcriminalteit. 

 

H.W. Eggink / R.P.J. Gräeve 


