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Beveilig uw zaak

• Vraag preventieadvies
• Onafhankelijk en bovendien gratis

• OBER
• Organisatorisch

• Bouwkundig

• Elektronisch

• Registratie en melding

• Business continuity plan
• Wat als …



Bron: CBL-veiligheidsplan 2005
(Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)

Organisatorische maatregelen

• zeer belangrijk

• (bijna) kostenloos

• aanspreekgedrag

• niet-koopgedrag

• huisregels

• vals geld

• ...



http://besafe.be/nl/publicaties/voorkom-diefstallen-op-uw-werf



Bouwkundige maatregelen
• Veilige ramen en deuren ?

• EN 1627-1630 minstens WK2

• Bestaande ramen en deuren aanpassen ?
• SKG **

• Voordelen ?
• Getest tegen inbraak

• Appels met appels vergelijken

Bron: http://www.wtcb.be





Goed (hang)slot nodig?

• Categorie 1: Voor plaatsen met 
een minimaal diefstalrisico.

• Categorie 2: Voor als uw fiets wat 
langer onbeheerd blijft.

• Categorie 3: Voor plaatsen waar 
het diefstalrisico hoog is.

• Categorie 4: Voor als uw 
tweewieler bij wijze van spreken 
onder uw neus weggehaald wordt.

http://www.stichtingart.nl



Elektronische maatregelen
•Alarmsysteem

• Meldkamer

•Camerabewaking
• Mirakeloplossing ?

• Pictogram

• Scherm aan inkom met beelden: verboden!



Registratie en melding

•Registreer het serienummer van uw bezittingen
• Enkel identificeerbare voorwerpen kunnen opgenomen worden in de ANG

•Maak foto's van kunstvoorwerpen en sierraden
• 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden

• meetlat

•Incidentenregister

•Meldt criminaliteit … altijd



P-GEONET-12345-C

Registratie



Meld criminaliteit … altijd
Verdacht gedrag

Wisseltruuk

Winkeldiefstal met 
burgelijke dading

…

https://policeonweb.be/ of www.politiezonerupel.be

Lokale PolitieZone Rupel � 03 443 09 00



Acquisitiefraude



Computercriminaliteit

https://www.ecops.be/



Wachtwoorden…

http://youtu.be/sCMotoEV3TY



Business Continuity Plan



Business Continuity Plan

• Een calamiteit of crisis is een gebeurtenis die de 
bedrijfsvoering zodanig in gevaar kan brengen, 
dat daardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar 
komt.

• Het gaat bij business continuity dus niet om de calamiteit 
zelf, maar om het effect dat een calamiteit heeft op de 
bedrijfsvoering, met meestal als belangrijkste issues, dat 
een bedrijf zijn leveringsverplichtingen niet kan nakomen of 
een zodanige imagoschade oploopt, dat dit tot verlies van 
klanten en/of inkomsten leidt. 



PDCA
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