Maatregelen ter voorkoming van een ramkraak
Beste ondernemer, de als gevolg van de
corona-maatregelen afgenomen activiteiten
zoals o.a. straatroof, woninginbraak,
winkelinbraak lijken hand in hand te gaan
met een toename van activiteiten zoals
cybercrime, babbeltrucs, maar ook ram- en
plofkraken op geldautomaten en puien van
winkels. Meerdere ondernemers zijn de
afgelopen weken het slachtoffer geworden
van een ramkraak op hun winkel.
Met dit document biedt het Platvorm Veilig
Ondernemen u een handelingskader aan met
mogelijke maatregelen ter voorkoming van
ramkraken, maar ook met een instructie over
wat u kunt doen nadat u onverhoopt het
slachtoffer bent geworden van een ramkraak.
Uiteraard zijn uw reacties, ideeën en
suggesties van harte welkom.
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Met vriendelijke groet,
Platform Veilig Ondernemen
Amsterdam-Amstelland
E-mailadres:
platformveiligondernemen.aa@amsterdam.nl
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*Politie Keurmerk Veilig Wonen
Inbreken in een slecht beveiligd pand kost vaak maar 30 seconden tijd. Een inbreker bedenkt zich
wel twee keer voor hij een woning met Politiekeurmerk probeert te betreden. De PKVWmaatregelen zijn van groot belang voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving.
Beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk, goede verlichting en overzicht in
de straat, verkleinen de kans dat een inbreker toeslaat in jouw woning/pand.
(https://hetccv.nl/zoekresultaten/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=Locatie%3A16955&tx_solr%5Bq
%5D=PKVW&name=zoek)

Wat te doen na een ramkraak?
 Bel 112 als u vermoedt dat de daders nog in de buurt zijn.
 Bel 0900-8844 als u aangifte wilt doen. Dan komt de politie bij u thuis de aangifte
opnemen en direct kijken of er sporen zijn achtergebleven die kunnen leiden naar een
dader. Ruim daarom de schade nog niet op en wacht tot u de politie gesproken heeft.
!!! De politie kan pas tot opsporing van een dader overgaan als uw aangifte binnen is. En
uw verzekering heeft een aangifte nodig om de schade te vergoeden.
 Registreer uw eigendommen. Uw gestolen goederen wilt u natuurlijk het liefst terug.
Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan niet achterhalen van wie deze
is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Geregistreerde
eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers! Meerdere inbraken kunnen
bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden en daders kunnen langere straffen
krijgen. Registreer daarom de kenmerken van uw waardevolle bezittingen.
Hoe registreert u?
U kunt de registratiekaart invullen of de app van www.stopheling.nl gebruiken. Met deze
app kunt u ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen geregistreerd
staan. U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling doet!
Sieraden/juwelen gestolen?
Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van
uw sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen
bij u terug te bezorgen. Installeer ook track-and-trace-software op uw mobiele telefoon,
laptop en/of tablet om deze makkelijker op te kunnen sporen.
Kunstwerk gestolen?
Ook voor kunstvoorwerpen is het noodzakelijk om de gegevens van een kunstobject goed
vast te leggen, door een goede beschrijving en een foto. U kunt daarvoor het
Modelformulier registratie gebruiken, ontwikkeld door de Inspectie Overheidsinformatie
en Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij uw registratie
legt u per voorwerp kenmerken vast zoals: soort object, materiaal en techniek, afmetingen
en bijzonderheden, en wanneer bekend: titel, datering, maker of land/streek van
herkomst. Aanvullende informatie zoals kopieën van taxatierapporten en facturen zijn ook
zeer nuttig om de herkomst of authenticiteit van een voorwerp te bepalen. Goede foto’s
zijn ook nodig.

