DIEFSTAL GPS-SYSTEMEN

‘Ze houden je in de gaten’
In 2020 is er voor zo’n 1,7 miljoen euro aan GPS-systemen uit landbouwmachines
gestolen. Daarbij ging het om 46 inbraken waarbij 196 items werden gestolen. Dit
is niet nieuw, GPS-systemen zijn al sinds de marktintroductie populair bij het
dievengilde. De campagne ‘Stop Diefstal’ lijkt vruchten af te werpen.
Voorzichtigheid blijft echter geboden.
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E

r kan niet genoeg aandacht worden besteed aan de
diefstal van GPS-systemen, vindt bedrijvenadviseur
Gerwin Otten van Cumela, de brancheorganisatie
voor bedrijven in grond, groen en infra. “Het gaat
om flinke bedragen en het heeft grote impact op je bedrijfsvoering als een GPS-systeem wordt gestolen. Wij zijn in
februari van dit jaar gestart met de campagne ‘Stop Diefstal’
om ondernemers in de agrarische sector te stimuleren hun
GPS-apparatuur te registreren en markeren. Dan maak je het
minder aantrekkelijk om te stelen. Bovendien kan de politie
de apparatuur daarmee beter opsporen en terugbrengen bij
de rechtmatige eigenaar.” Cumela is hierin samen opgetrokken met brancheorganisatie Fedecom, LTO en Platform
Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

STICKER, LABEL EN APP
De markeerset die Cumela tijdens de campagne heeft uitgereikt, bevat labels die met een speciale lijm op de apparatuur kunnen worden bevestigd en niet te verwijderen zijn.
“Tenzij je het apparaat beschadigt, maar dan heb je er niks
meer aan.” Met de bijgeleverde raamstickers kun je dieven
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waarschuwen dat de GPS-apparatuur aan
boord van de machine is gelabeld en geregistreerd.
Daarnaast is er de gratis ‘Stop Heling’ app om apparatuur
te registreren en zo de politie te helpen de gestolen waar
te traceren. De campagne kreeg veel media-aandacht. “We
hebben zo’n 500 sets uitgeleverd. Tot en met juli 2021 zijn
er de helft minder GPS-systemen gestolen ten opzichte van
dezelfde periode in 2020. Daarin hebben we het effect van
de avondklok meegenomen.” Ook niet-leden konden de
stickers en labels aanvragen tegen een gereduceerd tarief.
Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland nam dit
voor zijn rekening in de Gelderse Vallei. Communicatieadviseur Vincent Leenders vertelt: “We hebben van de uitreiking
van de eerste set een persmoment gemaakt en dat leverde
mooie aandacht op. De gemeenten waren erg tevreden, maar
zelf hadden wij er meer van verwacht. Onze indruk is dat de
bewustwording nog niet optimaal is.”
Bij verzekeraar Interpolis weten ze ‘er helaas alles van’ als
het gaat om de diefstal van GPS-systemen. “Dit is een grote
ergernis bij ondernemers. Het kost niet alleen veel geld,
maar zonder back-up ben je ook nog eens je data kwijt”,
weet sectormanager open teelten Melissa van de Kam-Jacobs.
“Dieven houden bedrijven in de gaten. Ze volgen trekkers
naar het bedrijf, gaan op onderzoek uit, checken de beveiliging en slaan dan hun slag.” Alleen het afsluiten van
de schuur is onvoldoende om ze tegen te houden. “Zelfs
damwanden worden opengeknipt om binnen te komen.
Dus zorg voor beveiliging, denk aan een alarmsysteem,
camera’s, verlichting en/of waakhonden. Haal de apparatuur uit de trekker en berg deze op, achter slot en grendel.
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Zonder braaksporen, wordt er niet uitgekeerd.” Interpolis
is ‘ontzettend blij’ met de campagne ‘Stop Diefstal’, met als
kanttekening: “Ook een gelabeld en geregistreerd apparaat
is bruikbaar. Van de losse componenten kun je namelijk
een nieuw systeem bouwen.” Wat ook veel voorkomt, is
herhaaldiefstal. “Als je GPS-systeem wordt gestolen, koop je
onmiddellijk een nieuwe, je kunt niet zonder. Dat weten de
dieven ook, dus komen ze terug.”
Interpolis is in gesprek met producenten om oplossingen te
vinden voor dit probleem. “Denk aan het op afstand onklaar
maken van systemen, of aan het integreren van GPS-systemen in de trekker: schermen in de armleuningen en
het bolletje op het dak. Dat maakt stelen lastiger.” Van
de Kam-Jacobs raadt ondernemers aan om – totdat
nieuwe mogelijkheden zich aandienen – maatregelen
te nemen. “Ook al ben je goed verzekerd, diefstal van
je GPS blijft vervelend en vooral een gedoe.” Cumela
heeft het probleem aangekaart bij Ceettar, de koepel
van Europese brancheorganisaties. Ook in dit
verband wordt, samen met fabrikanten, naar
oplossingen gezocht.

GPS ERUIT
Gustaaf Hoogland van Loonbedrijf Hoogland in
Burgerbrug heeft meegedaan met de campagne
van Cumela. “Wij hebben al onze GPS-systemen
gelabeld en geregistreerd. Aan het einde van de
werkdag halen onze medewerkers het systeem
uit de trekker en bergen het op. Dat doen ze
trouw, want ze zijn zich er goed van bewust dat
zo’n systeem 13.000 euro kost. Het nadeel is wel
dat de stekkertjes er niet op gemaakt zijn om elke dag
afgekoppeld te worden, waardoor de kans op storingen toeneemt. Dat ongemak weegt echter niet op tegen
diefstal.”
Loonbedrijf Van Diepen BV in Spanbroek was al twee keer
slachtoffer van GPS-diefstal. Gerjan van Diepen vertelt: “Normaal staan de trekkers in de schuur, maar vanwege onderhoudswerkzaamheden, stond er nog een buiten geparkeerd.
De trekker werd opengebroken en de GPS-apparatuur
eruit gestolen.” De tweede keer lag de apparatuur op
kantoor. “De dieven hebben vijf deuren geforceerd
om bij die set te komen. Alsof ze wisten waar
ze moesten zijn.” Van Diepen heeft direct
maatregelen getroffen. “We hebben overal
veiligheidssloten op laten zetten. Een
camerasysteem hadden we al, we hebben nu ook een alarminstallatie en we
hebben meegedaan aan de campagne ‘Stop Diefstal’. Verder staan de
trekkers standaard in de schuur en
we halen de GPS-sets eruit.” Gelukkig kreeg het loonbedrijf de gestolen waar
vergoed door de verzekeraar. “Je moet het GPS-systeem wel aangeven bij de verzekering als je het voertuig
verzekert of apart verzekeren, anders krijg je niks. Gelukkig
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hadden we dat goed geregeld.”
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