ONDERNEMEN MET CUMELA - DIEFSTAL

Wees waakzaam!
Wat kun je als ondernemer doen om te voorkomen dat dieven
er met je spullen vandoor gaan. Diefstal van gereedschappen
VOORKOM DIEFSTAL levert niet alleen financiële schade op, maar kan ook gevolgen
VAN GEREEDSCHAPPEN hebben voor de werkzaamheden.
De cumelasector is met regelmaat het slachtoffer
van het dievengilde. Of het nu gaat over dieselbrandstof, GPS-systemen of complete machines, dieven
weten de sector te vinden. Zeer gewild is ook klein
tuingereedschap, dat in de sector volop worden gebruikt. Denk hierbij aan bosmaaiers, kettingzagen,
bladblazers, aggregaten enzovoort. Onmisbaar handgereedschap voor de ondernemer en gemakkelijk te
slijten spullen voor een kwaadwillende. Niet alleen
bij bedrijven, maar ook in de opslagen van sportverenigingen, parken en golfbanen en bij particulieren
thuis wordt veel gestolen.
Diefstal van deze zaken zorgt voor een hoop ellende,
stilstand van werk en tijdverlies door het doen van
aangifte en het stoeien met de verzekering (als het
al niet onder het eigen risico valt) en de aanschaf
van nieuwe spullen om door te kunnen. Allemaal
zaken waar je niet op zit te wachten. Wat kun je hier
nu als ondernemer tegen doen? Er zijn legio zaken
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die het dieven moeilijker maken om bij de spullen te
komen, het risico voor de dieven vergroten of de
opsporing vergemakkelijken.

BEWUSTWORDING VERGROTEN
Het begint allemaal met bewustwording. Hoe gaan
jij of je medewerkers met de spullen om? Liggen ze ’s
avonds alvast op de bak van de bus, omdat dat de
volgende ochtend gemakkelijker is? Zo ja, liggen ze
dan in een afgesloten kist? Of heb je een dichte bus?
En hoe zit het op de bedrijfslocatie? Staan de voertuigen en dus ook de spullen in een dichte loods met
goed hang- en sluitwerk? Is die loods beveiligd met
een alarmsysteem? Zijn er camera’s aanwezig?
En de spullen zelf? Weet je wat je hebt? Is dat geregistreerd, dus merk, type, serienummer en bijzonderheden? Mocht er namelijk iets worden teruggevonden,
bijvoorbeeld bij een heler, dan is het voor de politie
wel gemakkelijk als ze zou kunnen weten van wie
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die spullen zijn. Leg dit ook vast bij de verzekering.
Check die sowieso eens. Zijn dit soort zaken verzekerd? En hoe dan?
Maak ook gebruik van de Stop Heling-app (www.
stopheling.nl). Hierin kun je je waardevolle spullen
registreren. Na diefstal is dan gemakkelijk na te
gaan wat er weg is en staan de juiste gegevens ook
op de aangifte. Dit helpt de politie. Bijkomend voordeel is dat ook bij brand na te gaan is wat er verloren
is gegaan.

‘HOE GAAN JIJ
OF JE MEDEWERKERS MET
DE SPULLEN OM?’

TRACKINGSENSOR
Voor grotere zaken, zoals zitmaaiers of houtversnipperaars, zou je kunnen denken aan een trackingsensor. Er zijn verschillende systemen op de markt.
Sommige kun je in een kokerprofiel van de machine
lassen, zodat hij niet kan worden verwijderd. De batterijen gaan zo’n vijf jaar mee.
Je kunt de spullen ook markeren met DNA. Dit is een
soort verf die een code bevat. Die code is uniek en
kun je registreren. Wanneer spullen worden gevonden, is dan aan de hand van die code te traceren van
wie ze zijn.
Heb je toch de pech gehad dat er ongewenst bezoek
is geweest, maak dan gebruik van eventuele buurtapps of social media. Vraag of iemand in de buurt
wat heeft gezien, iets wat verdacht is. Kijk goed rond
in de regio. Gestolen waar wordt vaak tijdelijk ergens
neergelegd om er zeker van te zijn dat er geen track &
trace-voorziening op de spullen zit. Populair hierbij
zijn bosschages, bermen en soms zelfs begraafplaatsen, dus plekken waar weinig mensen komen.
Kortom, neem voorzorgsmaatregelen, ga zorgvuldig om met je spullen en wees alert.
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Als gevolg van het coronavirus worden veel zaken digitaal afgewikkeld. Niet alleen wordt er meer gedaan per
e-mail, telefoon en videobellen, ook het regelen van
formaliteiten, zoals het ondertekenen van een overeenkomst, gebeurt vaker digitaal. Het werkt ook heel eenvoudig: even een handtekening inscannen en vervolgens
plakken in een Word-document of een pdf-bestand.
Appeltje-eitje.
Een mondelinge overeenkomst is gewoon rechtsgeldig.
De wet zegt dat een overeenkomst tot stand komt door
een aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Meestal
worden hieraan geen verdere regels gesteld. Mondeling
mag dus. Spannend wordt het pas als er een conflict
ontstaat en afspraken moeten worden bewezen. Bij
mondelinge afspraken is dat niet eenvoudig. Menig juridisch conflict escaleert dan ook omdat partijen het tegenovergestelde beweren, maar hun standpunten niet
kunnen bewijzen.
Het uitgangspunt is dat degene die zich ergens op beroept dat moet bewijzen. Als jij dus stelt dat je € 100,voor het werk zou krijgen, moet jij bewijzen dat die
afspraak is gemaakt. Een digitale handtekening zal
dan helpen, maar stel nu dat de andere partij nadrukkelijk ontkent dat hij die digitale handtekening heeft
gezet? Dit probleem doet zich natuurlijk niet zo snel
voor in de gevallen waar het om € 100,- gaat, maar bij
grote projecten kan het wel een rol spelen. Je kunt dan
erg zenuwachtig worden als een andere partij ontkent
de digitale handtekening te hebben gezet. Hoe ga je
dat bewijzen?
De wet is helaas ook niet zo helder. Daarin staat in elk
geval dat de kracht van een schriftelijk bewijs is gelegen in het oorspronkelijke document. De Hoge Raad
heeft in 2019 twee uitspraken gedaan waaruit duidelijk is geworden dat een digitale handtekening daarbij
niet voldoet als deze naar believen in elk document
kan worden gezet. Ik denk daarom dat partijen er verstandig aan doen om ofwel een overeenkomst fysiek
te ondertekenen (natte handtekening) en deze te bewaren, ofwel te zorgen voor een beveiligde handtekening die voldoet aan alle toeters en bellen van eIDAS-Vo (beveiligde digitale handtekening). Het gebruik
van tussenvormen, zoals een gescande natte handtekening, is vragen om bewijsrechtelijke problemen.
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