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Inleiding
Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een overval. De
overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop is de eigenaar/gebruiker in
staat een “stil” alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treedt. De overvaldrukknop wordt altijd door
menselijk handelen geactiveerd.

Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. De inzet van politie blijkt daarmee een
onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met 2 politieauto’s.
Politie-inzet van 4 mensen die elders ingezet had kunnen worden. 

De werkwijze rond de overvaldrukknop gaat daarom m.i.v. 1 juli 2021 veranderen.

Wat betekent dit voor uw klant als beveiligingsinstallateur?
Uw klant zal het belang van het overvalsysteem opnieuw tegen het licht moeten houden. Uw klant zal een keuze moeten
maken op welke wijze de verificatie ingericht gaat worden. In het kort komt het erop neer dat het niet meer vanzelfsprekend is
dat de politie direct uitrukt bij een overvalmelding, tenzij de melding geverifieerd is. Dan volgt direct politie-inzet.

Wat betekent dit voor u als beveiligingsinstallateur?
Het belangrijkste is dat u een zorgplicht heeft en dat houdt in dat u verantwoordelijk gehouden wordt voor de juiste wijze van
informeren van uw klant. Dit geldt voor zowel bestaande klanten waar één of meer overvaldrukknoppen zijn geplaatst als
toekomstige systemen waar overvalknoppen op van toepassing zijn. De zorgplicht betekent dus dat u uw klant informeert
over het gegeven dat een elektronische overvalmelding geverifieerd dient te zijn alvorens de politie het als een PRIO 1
melding behandeld. Zonder verificatie zal uw klant bij het activeren van een overvalalarm van de politie een lagere prioriteit
krijgen en dat kan onverhoopt desastreuze gevolgen hebben voor de betrokkenen.



Videoverificatie, daarmee wordt bedoeld dat uit camerabeelden blijkt dat er een daadwerkelijke overval gaande is.  
 Deze beelden worden bij het indrukken van de overvalknop automatisch doorgezet naar de meldkamer (PAC) en de
PAC-centralist kan op die wijze bevestigd krijgen of er daadwerkelijk een overval gaande is. Locatie van de camera(s)
en de juiste beeldkwaliteit zijn hier uiteraard van essentieel belang.
Audioverificatie, dit houdt in dat bij het indrukken van de overvalknop automatisch een (eenzijdige) audioverbinding
ontstaat met de meldkamer. De centralist kan meeluisteren met wat er gaande is op de locatie waar de knop is
ingedrukt en kan op basis daarvan verifiëren of er een daadwerkelijke overval gaande is of toch sprake is van iets
anders.
Visueel, dit betekent dat iemand getuige is van wat er gaande is en het alarm telefonisch bevestigd richting PAC of
112.

Informeer uw klanten met een overvalknop schriftelijk binnen een week en stuur de flyer mee;
Bel uw klanten de week daarop om een toelichting te geven;
Bouw een propositie op waar uw klanten uit kan kiezen:

Maak de afspraak met uw klant en implementeer de passende aanvulling.
Informeer uw PAC over de nieuwe (overval)situatie bij uw klant.

Resumé
Deze handleiding/leidraad is bedoeld om u als beveiligingsinstallateur erop te attenderen dat de levering en aanleg van
een overvaldrukknop belangrijker wordt. Uw zorgplicht brengt met zich mee dat u uw klant op een juiste wijze informeert,
zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan voor wat betreft de prioriteit die de politie aan de overvalmelding geeft. 

 
Geverifieerd?
Geverifieerd betekent een PRIO 1 melding, niet geverifieerd houdt in dat de politie aan een dergelijke alarmmelding een
(lagere) prioriteit zal geven t.w. Politie-assistentie.

In het kort komt het erop neer dat u uw klant op een zeer zorgvuldige wijze moet informeren over het gewijzigde protocol
wat van toepassing is bij het gebruik van een overvalknop. Dit is van toepassing op zowel bestaande als nieuw aan te
leggen systemen. Leg vast, wat u uw klant over overval vertelt. Verwijs ook naar de flyer “Overvalalarm nieuwe stijl”,
verwijs naar de website van de politie en/of de websites van de verenigingen die hebben meegewerkt aan deze leidraad.
Ons advies is gemaakte afspraken met uw klant goed vast te leggen. Uit die gemaakte schriftelijke afspraken moet
duidelijk blijken dat u uw klant op de risico’s geattendeerd heeft wanneer er geen verificatie van een overvalalarm
mogelijk of wenselijk is. Maak uw klant bewust van de mogelijkheden om zijn/haar personeel op de best mogelijke manier
te beschermen tegen overvallen en door efficiëntere inzet van de politie de pakkans van overvallers verder te verbeteren. 

 
Stappenplan
In 5 stappen naar een tevreden klant. 

o   Optie 1: niets doen of het bestaande overvalsysteem afkoppelen.
o   Optie 2: een passende aanvulling (camerasysteem, luisterverbinding, extra overvalknop) op het systeem aan uw
klant bieden. 
o   Optie 3: Een surveillancedienst contracteren totdat de passende aanvulling is geplaatst.

 

Wat wordt bedoeld met verificatie van het overvalalarm?
Verificatie wil zeggen dat het niet alleen de melding van een overvalknop is waar
de meldkamer actie op neemt. Er dient een tweede bron te zijn waar die eerste
melding mee bevestigd wordt. En die bevestiging kan - technisch en visueel - op
verschillende manieren ontstaan, hieronder enkele van de bekende voorbeelden:
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Meer informatie vindt u op www.politie.nl en op de sites van de verenigingen:
www.federatieveilignederland.nl | www.veiligheidsbranche.nl | www.technieknederland.nl | www.veb.nl
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http://www.politie.nl/
https://federatieveilignederland.nl/nl/actueel/protocol-overvalalarmen-gaat-veranderen
http://www.veiligheidsbranche.nl/
http://www.technieknederland.nl/
http://www.veb.nl/

