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TOOLBOX

PROGNOSE BRANDSTOFDIEFSTAL

Als de trend zich doorzet, zal in de komende jaren meer dan 
één miljoen liter brandstof per jaar worden gestolen. Door 
de al maar stijgende dieselprijzen is het de moeite meer dan 
waard en bovendien is de diesel goed te gebruiken of te ver-
kopen. Er lijkt sprake te zijn van criminele bendes die zich 
hebben gespecialiseerd in het stelen van brandstof en die 
ook zorgen voor de nodige afzetkanalen.

HOE VOORKOM JE DIEFSTAL?

Verplaats je in de boef als je machines wegzet. Wanneer maak 
je het een dief gemakkelijk en wanneer niet? Bespreek met 
elkaar wat op het bedrijf diefstalgevoelige momenten zijn. 
Houd hierbij rekening met het feit dat de meeste brandstof 
op locatie wordt gestolen. Beoordeel vooraf of het mogelijk 
is om machines weer mee naar huis te nemen of ergens neer 
te zetten waar meer mensen zijn.

Voorkomen van 
brandstofdiefstal
Tips en vuistregels voor de toolboxmeeting

Voor iedereen is duidelijk dat minder brandstofverbruik winst (in allerlei opzichten) oplevert. Het is jammer 

dat terwijl je daar heel bewust mee bezig bent, er brandstof wordt gestolen. Daar gaat je besparing. Tot en 

met 2012 was 38 procent van de cumelabedrijven de dupe van brandstofdiefstal. Tijd om het tij te keren!

Voor meer info over 
veilig werken, kijk op  
www.agroarbo.nl



GRONDIG - November 2014 61

Overig 2%

Opslagtank
16%

IBC
19%

GWW
39%

Auto
8%

Trekker
16%

Bedrijf
27%

Op lokatie
71%

Overig 2%

Waar(uit) wordt brandstof gestolen?
VANAF WELKE LOKATIE? WAARUIT GESTOLEN?

SCHADE EN VERGOEDING

De meeste brandstof wordt op locatie gestolen. De schade 
als gevolg van brandstofdiefstal bestaat uit braakschade, 
milieuschade, stilstand en natuurlijk de kosten van de brand-
stof zelf. De ergernis is niet in geld uit te drukken. Slechts in 
zes procent van de gevallen wordt de dader achterhaald, 
maar dat betekent niet dat de schade wordt terugbetaald. 
De politie kent geen prioriteit toe aan deze diefstal. Zelden 
zal er een vergoeding vanuit de verzekeraar worden gege-
ven. Voorkomen van diefstal is hier het sleutelwoord.

TIPS EN VUISTREGELS

Machines, trekkers en werkmaterieel
1.  Zorg dat de tankdop is afgesloten, om leegzuigen van de 

tank te voorkomen.
2.  Als je de machine achterlaat, doe dat dan met een tank die 

zo leeg mogelijk is.
3.  Haal na werktijd de spanning van de dieselpomp of laat de 

pomp door het alarm uitschakelen.
4.  Plaats de machines zo dat het moeilijk is om bij de tankdop 

te komen: dicht naast elkaar, ver bij het hek vandaan, de 
bak van een andere machine op een strategische plaats bij 
de tankdop. Geef de dief de indruk dat alles is gedaan om 
brandstofdiefstal te voorkomen.

5. Sluit beluchtingsopeningen af.
6. Sluit het bouwterrein zorgvuldig af.

IBC of een andere mobiele brandstofopslag
Neem een IBC bij voorkeur mee naar huis of zet deze binnen 
neer. Lukt dat niet, let dan op het volgende:
1. Zet de bak of giek van de kraan op de IBC.
2.  Zorg bij afwezigheid dat er zo weinig mogelijk brandstof 

in zit.

Eigen terrein
1. Laat machines niet onnodig buiten staan.
2.  Sluit gebouwen af, doe hekken dicht en zet het alarm en 

de verlichting aan.

Brandstof gestolen
In de nacht van maandag op dinsdag is 
van een terrein aan de Industrieweg een  
grote hoeveelheid brandstof gestolen. Uit 
een graafmachine, een landbouwtrekker en 
een vaste brandstoftank werd in totaal 1385 
liter diesel ontvreemd. Daarnaast werden er 
accu’s en een radio meegenomen. De voer
tuigen stonden opgesteld op een afgesloten 
bouwterrein. De daders hebben zich toegang 
tot het terrein verschaft door de slot
beugel van het hek door te knippen. Om 
bij de buit te komen, hebben zij de sloten 
en ruiten van de machines beschadigd. De  
totale schade wordt geschat op € 4000,. 
Van de daders ontbreekt nog elk spoor.


