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STOP DIEFSTAL-CAMPAGNE
ZEER SUCCESVOL

Na jaren van oplopende diefstallen van GPS-apparatuur is het aantal inbraken bij cumelabedrijven
in 2021 bijna gehalveerd dankzij de Stop Diefstal-campagne. Na de start nam het aantal inbraken
af met 45 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Een mooi succes van de
campagne, waarbij meer dan 10.000 items werden gemarkeerd en geregistreerd.
NIET TE VERWIJDEREN

‘IN TOTAAL HEEFT
CUMELA MEER
DAN 50.000 EURO
GEÏNVESTEERD IN
HET STOPPEN VAN
DIEFSTALLEN’
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Cumela startte de campagne vorig jaar om een
eind te maken aan het al maar oplopende aantal
diefstallen van GPS-apparatuur. Alleen al in 2020
werd er bij 43 bedrijven ingebroken en werden er
196 GPS-sets gestolen, met grote schade tot gevolg. Niet alleen het vervangen van de apparatuur kost namelijk veel geld, stilstand door het
ontbreken van apparatuur kost nog veel meer.
De campagne werd vorig jaar op 5 februari gestart door Tweede Kamerlid Joba van de Berg van
het CDA door het plakken van de eerste Stop
Diefstal-stickers bij loonbedrijf Breure in Klaaswaal. Dit bedrijf was een jaar eerder ook slachtoffer van diefstal van meerdere GPS-sets.
Na het startschot meldden zich vorig jaar ruim
500 bedrijven bij Cumela voor een markeringsset.
De eerste 300 sets werden gratis ter beschikking
gesteld door een bijdrage van Cumela Verzekeringen, het verzekeringsbedrijf van Cumela. In totaal
heeft Cumela daarmee meer dan € 50.000,- geïnvesteerd in het verminderen van het aantal diefstallen bij leden en klanten.

De set bestaat uit een aantal labels die op de apparatuur kunnen worden geplakt en dankzij speciale
lijm niet meer te verwijderen zijn. Daarnaast krijgen bedrijven stickers die op machines en gebouwen kunnen worden geplaatst om aan te geven
dat de apparatuur beveiligd is. Klanten van Cumela
Verzekeringen blijven de komende tijd gratis markeringssets ontvangen. Leden kunnen ze tegen
een gereduceerd tarief bestellen bij de leverancier.
Onderdeel van het registreren is het opnemen
van de apparatuur in de Stop Heling-app. In deze
app kan iedereen heel simpel gegevens van apparatuur opnemen, zoals type, serienummer en datum van aanschaf. Bij diefstal zijn dan in elk geval
alle gegevens bekend, wat de opsporing voor de
politie een stuk eenvoudiger maakt.
Uit de cijfers over afgelopen jaar leidt projectleider Gerwin Otten af dat de campagne voor bedrijven succesvol is geweest. “We zien dat het aantal
inbraken bij cumelabedrijven vanaf april vorig
jaar met 45 procent is gedaald. Daarbij is er
slechts één keer ingebroken bij een bedrijf dat zijn
apparatuur ook had gemarkeerd . Helaas waren er
wel inbraken bij bedrijven die wel sets klaar hadden liggen, maar die nog niet hadden bevestigd.”

VEEL AANDACHT VOOR
STOP DIEFSTAL-CAMPAGNE
De media hebben de campagne Stof Diefstal, die vorig jaar werd afgetrapt door Joba van den Berg (Tweede Kamerlid voor het CDA)
breed uitgemeten. Opsporing Verzocht heeft een diefstal in zijn
programma gebracht en diverse landelijke en regionale kranten, tven radioprogramma’s hebben de campagne uitvoerig belicht. Recent
is er overleg geweest met Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging om de problematiek opnieuw bij de politiek onder de aandacht te brengen.
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JAARTAL

INBRAKEN

INBRAKEN

INDICATIEVE SCHADE*

A

2020 (JANUARI-DECEMBER)

43

196

€ 1.600.000,-

B

2020 (21 APRIL-DECEMBER)

34 (100%)

170 (100%)

€ 1.300.000,-

C

2021* (28 APRIL-DECEMBER)

19 (-45%)

130 (-24%)

€ 658.500,-

MINDER GPS-DIEFSTALLEN
BIJ CUMELA-LEDEN
In 2021 zijn er aanzienlijk minder diefstallen bij leden van Cumela
geweest dan in 2020. In 2021 zijn ruim 500 Stop Diefstal-sets
(10.000 persoonlijke labels en 5000 waarschuwingsstickers) uitgeleverd om dure GPS-apparatuur te beveiligen. Vorig jaar zijn er bij één
inbraak twee gemarkeerde sets gestolen. In de tabel geven we een
overzicht van bij Cumela gerapporteerde en bekende GPS-diefstallen bij cumelabedrijven.

WERKTERREIN VERLEGD
Landelijk was er zeker geen sprake van een dalend aantal diefstallen, zo blijkt uit cijfers van de
politie, weet Otten. “Het lijkt er dus echt op dat
het dievengilde het werkterrein heeft verlegd’,
stelt hij vast. Het belangrijkste effect van de campagne is dat de geregistreerde en gemarkeerde
apparatuur veel lastiger te verhandelen en te
transporteren is. Zonder markering en registratie
is het voor de politie heel lastig om bij een aanhouding van een verdacht persoon te achterhalen
of hij echt rechtmatig eigenaar is van de apparatuur die hij of zij in bezit heeft. Is die gemarkeerd
en geregistreerd, dan kan de politie heel snel navraag doen. Blijkbaar hebben de inbrekers dat
ook in de gaten, want hun werkterrein lijkt te zijn
verlegd naar de andere bedrijven. Vorig jaar bleef
het aantal meldingen van GPS-diefstallen bij de
politie namelijk op hoog niveau.

Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Laatstgenoemde blijft de Stop Diefstal-campagne gebruiken bij zijn veiligheidsprojecten in het
buitengebied, genaamd Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Daarnaast heeft Cumela de
GPS-diefstallen ook bij de CEETTAR aangekaart.
Samen met de Europese collega’s zijn we bezig
om de fabrikanten te bewegen om diefstalpreventie een plaats te geven in het ontwerp van de
apparatuur. Om in politietermen te praten: “Er
zijn nog veel sporen uit te lopen”, aldus Otten.
Hebben de labels en registratie bijgedragen aan
het terugdringen van de diefstallen? Heeft de media-aandacht ertoe geleid dat de internationale
bendes hun werkgebied hebben verlegd? Het lijkt
erop, ook al kunnen we het de dieven niet vragen.
In elk geval zien we bij veel leden dat de kostbare
apparatuur veilig wordt opgeborgen. Wat er niet
op zit, kan ook niet worden gestolen. Overleg wel
met je verzekeraar of de apparatuur dan wel is
verzekerd. Wie nog beveiligingssets wil bestellen,
kan daarvoor nu terecht bij het Platform Veilig
Ondernemen Oost-Nederland (www.pvo-oostnederland.nl/stopdiefstal/stop-diefstal-set).

‘HET WERKTERREIN
VAN DE DIEVEN IS
BLIJKBAAR VERLEGD
NAAR BEDRIJVEN
ZONDER REGISTRATIE’

Joba van de Berg plakte een jaar geleden de eerste stickers bij de start van de campagne.

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Nu bij veel cumelabedrijven de apparatuur is gemarkeerd en geregistreerd, stopt Cumela met de
Stop Diefstal-campagne. Omdat we wel zoveel
mogelijk bezitters van GPS-apparatuur willen
helpen, is de campagne door Cumela kosteloos
beschikbaar gesteld aan LTO, LLTB en het Platform

De labels worden vastgezet met een lijm waarmee het onmogelijk is deze te verwijderen
zonder schade aan te richten.
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