
Preventietips GPS-diefstallen

Diefstal van kostbare apparatuur voor precisielandbouw is een grote schadepost. Naast 
materiële schade hebben de diefstallen ook grote impact op het veiligheidsgevoel van de 
ondernemers. Wij, Cumela, stelden de volgende tips voor je samen.

We hebben een aantal tips voor je:
 Stal werktuigen met GPS-apparatuur zoveel mogelijk in afgesloten ruimtes.
 Haal (indien mogelijk) GPS-apparatuur van de werktuigen en berg ze veilig op.  
 Zorg voor degelijk hang- en sluitwerk van de gebouwen.
 Sluit het gehele (denk ook aan achterzijde) terrein af met hekwerk.
 Zorg voor goede terreinverlichting, bij voorkeur in combinatie met bewegingssensoren.
 Installeer een inbraakalarmsysteem met doormelding naar een alarmcentrale.
 Organiseer videobewaking (+ bewegingsmelders) op afstand.
 Bewaar camerabeelden in verband met opsporing.
 Meld je camera’s aan bij ‘camera in beeld’ via website: www.politie.nl/cib
 Vraag integraal beveiligingsadvies aan een daarin gespecialiseerd bedrijf.
 Maak back-ups van de (perceel) data of sla ze op in een cloud-omgeving ter beperking van 

bedrijfsschade.
 Zet een Whatsapp Buurt Preventie ‘buurt-app’ groep op, want samen zie je meer!
 Meld alarmerende en verdachte situaties aan de politie.

Registreer je apparatuur
In de praktijk is het nog wel eens lastig om de gegevens van de GPS-apparatuur te verzamelen na 
diefstal. De gegevens zijn nodig voor de politieaangifte en de verzekeringsclaim na een diefstal.
Zorg daarom voor een volledige en actuele registratie met de volgende gegevens:

 Registreer alle kenmerken zoals serienummers, Imei-nummers etc. van alle onderdelen van de 
GPS-apparatuur.

 Maak foto’s van krassen, butsen, unieke uiterlijke kenmerken, typeplaatje etc.
 Zorg voor een gespecificeerd overzicht met merk, type, aanschafwaarde, aanschafjaar, 

registratienummer en of het apparaat vast gemonteerd is of uitwisselbaar.
 Registreer je apparatuur via de website www.stopheling.nl van de Rijksoverheid.

Controleer je verzekeringsdekking
Wij zien vaak dat GPS-systemen als aan- en toebehoren zijn meegenomen in het verzekerde 
bedrag van een machine,  maar ook dat GPS-systemen (vaak uitwisselbaar) op aparte 
verzekeringen zijn verzekerd. Dit geeft nog wel eens onduidelijkheid: is het GPS-systeem wel of niet 
in het verzekerde bedrag van de machine opgenomen? Controleer het overzicht met aanwezige 
GPS-apparatuur met je verzekeringsadviseur en controleer samen de polissen, om problemen 
achteraf te voorkomen.

Meld verdachte situaties
Bij spoed, heterdaad of levensbedreigende situaties: bel 112. Niet spoedeisende zaken kun je 
melden via telefoonnummer 0900-8844 of aan de balie van een politiebureau. 

Liever anoniem blijven? 
Via telefoon nummer: 0800-7000, of www.meldmisdaadanoniem.nl


