Checklist verificatie Inbraakalarm

Belangrijk
• De politie reageert met ingang van 1 april 2007 met de hoogste prioriteit op geverifieerde alarmen.
U heeft tot 1 april 2008 de tijd om – indien noodzakelijk – een verificatiemethode te kiezen.
Geadviseerd wordt om dit dan snel te organiseren, zodat de politie ook bij u in geval van een
calamiteit met de hoogste prioriteit reageert. Na 1 april 2008 zal de politie alleen nog maar
inbraakmeldingen van Particuliere Alarmcentrales ontvangen die geverifieerd zijn.
•

Deze checklist is een hulpmiddel. Aan de hand van het doorlopen van de checklist krijgt u een
beeld of u al voldoet aan de verificatie-eisen of dat u nog maatregelen moet nemen. Ook kan de
checklist leiden tot een vrijblijvend advies. Voor een goed advies op maat kunt u contact zoeken
met een erkend beveiligingsbedrijf. U bent zelf vrij om een verificatiemethode te kiezen.

•

U dient rekening te houden dat indien de politie reageert op een positief geverifieerd alarm - er is
dan waarschijnlijk iets aan de hand - zij het pand of object ook moeten kunnen betreden. Het snel
aanwezig kunnen zijn van een sleutelhouder is dan belangrijk.

•

Laat uw Particuliere Alarmcentrale weten – of kom overeen - welke verificatiemethode bij u van
toepassing is.

Nog even de verificatiemethoden op een rij…
Voor verificatie heeft u de keuze uit:
1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particuliere beveiliger die keyholding
(sleutelhouderdienst) of collectieve surveillance (op een bedrijventerrein) verzorgt. Maar ook
persoonlijke verificatie door u zelf of buren is toegestaan.
2. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale met behulp van beeld (camera’s) of geluid
(microfoons).
3. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale op basis van meerdere alarmzones binnen uw
alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden. Alarmsystemen waarop
magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten kennen veelal
meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie
meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.). Vraag dit bij twijfel na
bij uw Particuliere Alarmcentrale of technisch beveiligingsbedrijf.
Voor een adequate beveiliging is het in bepaalde situaties aan te raden een combinatie van
verificatiemethoden toe te passen. De checklist geeft hier een indicatie voor.

Klant  Alarm inbraaksysteem  Particuliere Alarmcentrale  Verificatie positief  Politie  Klant

Checklist
Hoe kwalificeert u uw pand of object voor inbraak? (Indien onduidelijk kan mogelijk de risicoklasseindeling die uw verzekeraar heeft gehanteerd een indicatie geven of vraag dit na bij uw verzekeraar.
Ook kunt u contact opnemen met een erkend beveiligingsbedrijf)
O
O
O

Laag risico  ga door naar 1.1
Middelmatig risico  ga eerst naar 1.5
Hoog risico  ga eerst naar 2.1

1.1

Is uw pand of object gevestigd in een gebied dat collectief beveiligd wordt?
O Ja  Ga door naar vraag 1.2
O Nee  Ga door naar vraag 1.4

1.2

Bent u deelnemer aan dit collectieve beveiligingsproject met alarmopvolging?
O Ja  Ga door naar vraag 1.3
O Nee  Ga door naar vraag 1.6

1.3

Vindt deze dienst plaats gedurende alle uren dat uw pand of object gesloten is?
O Ja  U voldoet aan de verificatiecriteria. Einde checklist.
O Nee. Ga door naar vraag 1.4, of onderzoek de mogelijkheid tot uitbreiding van deze dienst.

1.4

Heeft u een contract met een particuliere beveiligingsorganisatie voor alarmopvolging /
keyholding (sleutelhouderdienst)?
O Ja  U voldoet aan de verificatiecriteria. Einde checklist.
O Nee 
O Indien u deze dienst wenst, sluit een contract af voor keyholding met een
particuliere beveiligingsorganisatie die deze dienst levert. U voldoet dan aan
de verificatiecriteria. Einde checklist
O Verzorgt u zelf of iemand anders de opvolging?
O Ja  U voldoet formeel aan de verificatiecriteria, u wordt echter
geadviseerd, gelet op de mogelijke gevaarzetting, de
opvolging verder professioneel te organiseren  Ga door
naar vraag 1.5
O Nee  Ga door naar vraag 1.5 Indien u bij 1.5 Nee kiest, dient u
een keuze te maken voor een verificatiemethode om te
voldoen aan de verificatiecriteria.

1.5

Is verificatie door de Particuliere Alarmcentrale bij u al mogelijk via camera’s, microfoons
(geluid) of meerdere alarmzones binnen het inbraakmeldsysteem? (vraag bij twijfel uw PAC of
(technisch) beveiligingsbedrijf hiernaar)
O Ja U voldoet aan de verificatiecriteria. Einde checklist.
Voor objecten met een middelmatig risico wordt aangeraden om aanvullend
persoonlijke verificatie te organiseren. Ga hiervoor door naar vraag 1.1
O Nee  Om te voldoen aan de verificatiecriteria heeft u de keuze uit:
•

Het laten verzorgen van alarmopvolging door een particuliere
beveiligingsorganisatie, of
zelf – of iemand anders – zorg te dragen voor alarmopvolging.
Ga door naar vraag 1.1

•

Uitbreiding van uw alarmsysteem met camera(s), microfoons
(inluisteroptie) of meerdere alarmzones binnen het
inbraakmeldsysteem. Neem hiervoor contact op met een
(technisch) beveiligingsbedrijf.

1.6

Advies: neem deel aan het collectieve beveiligingsproject.
Wanneer u dit advies opvolgt  Ga door naar vraag 1.3
Wanneer u dit advies niet wilt opvolgen  Ga door naar vraag 1.4

2.1

Voor hoog risico-object wordt sterk aangeraden om verificatie te organiseren door middel
technische verificatie, aangevuld met persoonlijke verificatie.
Is verificatie door de PAC bij u al mogelijk via camera’s of inluisteren (geluid) of meerdere
alarmzones binnen het inbraakmeldsysteem
O Ja  Ga door naar vraag 1.1
O Nee  Advies: voor de mogelijkheden en een advies op maat neem contact op met een
(technisch) beveiligingsbedrijf. Ga daarna door naar vraag 1.1

