Wet- en regelgeving

Beveiliging van Scoutinggebouwen
Het is regelmatig raak. In de pers worden we opgeschrikt met een bericht over inbraak en/of brand in
een Scoutinggebouw. Voor de desbetreffende groep heeft dit vaak grote gevolgen: je eigen honk is
weg, materiaal is verdwenen, dierbare herinneringen zijn in vlammen opgegaan. Brand, ontstaan door
brandstichting, is meestal voorafgegaan door inbraak. De vandalen willen hiermee eventuele sporen
vernietigen door brand te stichten of zijn gewoon baldadig. Hoe kun je met eenvoudige middelen
voorkomen dat er wordt ingebroken en vervolgens brand wordt gesticht?
Zorg dat rommel rond het clubhuis is opgeruimd. Stapels (pionier)hout (pallets) tegen de gevel
nodigen uit tot brandstichting en maken het gemakkelijk om bijvoorbeeld het dak te beklimmen. Vaak
staat in de verzekeringspolis dat er niets tegen het gebouw geplaatst mag worden!
Sleutelplan en luiken
Wie hebben een sleutel van het clubhuis? Zorg ervoor dat dit sleutelplan up-to-date is. De laatste die
het gebouw verlaat, controleert natuurlijk altijd eerst of alle ramen, luiken en deuren gesloten (en op
slot!) zijn. Discussies over luiken komen steeds terug. Zeker is dat ze voorkomen dat het héél
gemakkelijk is om binnen te komen door het inslaan van een raampje.
Betrek wandelaars
Veel clubgebouwen liggen afgelegen, maar wel in een gebied waar veel gewandeld wordt. Probeer
mensen die hun hond uitlaten te betrekken en vraag ze een oogje in het zeil te houden. Schroef een
bord op het clubhuis waarop staat waarheen gebeld kan worden bij onraad.
Licht en zicht
Licht en zicht zijn vijanden van personen met slechte bedoelingen. Zorg dat het clubhuis goed
zichtbaar is, liefst vanaf de openbare weg. Dat kan betekenen dat struiken gesnoeid moeten worden
of een fietsenstalling verplaatst. Of misschien wel ingrijpender maatregelen. Plaats een paar
sensoren, zodat buitenverlichting aanspringt als er iemand aankomt. Licht schrikt niet alleen potentiële
vandalen af, eigen mensen hebben op donkere winteravonden ook meer zicht bij nadering van het
gebouw. Permanente verlichting is niet altijd aan te raden. Zeker op afgelegen plekken helpt dit
inbrekers eerder, dan dat het ze weerhoudt.
Hek plaatsen
Veel groepen staan voor een dilemma: wel of geen hek om het terrein plaatsen? Het is niet bewezen
of op een afgelegen plek een hek een echte belemmering is voor mensen die kwaad willen. Op
afgelegen plekken hebben onverlaten tijd genoeg.
Beveiligingsinstallatie
Wie in het clubhuis een beveiligingsinstallatie wil aanbrengen, heeft de keuze uit verschillende
mogelijkheden, al dan niet met doorschakeling naar een centrale en een bezoek van een
beveiligingsbedrijf bij een melding. Het is tegenwoordig steeds eenvoudiger om een betaalbare
installatie te laten installeren met doormelding naar een mobiel nummer of meerdere nummers.
Overleg met het installatiebedrijf welke maatregelen wenselijk zijn. Contacten op deuren en luiken?
Bewegingsmelders in de lokalen?
Lig je in de buurt van een bedrijventerrein? Informeer eens of het beveiligingsbedrijf jullie wil
sponsoren en het clubgebouw laat meeliften in de surveillance route.
Je vriend, de politie
Vraag de politie om gedurende een bepaalde tijd het gebouw in de surveillanceronde op te nemen als
er toenemende last is van vandalisme of pogingen daartoe. Het structureel doen van aangifte bij
vandalisme, betekent vaak dat de politie ook zelf besluit het gebouw in de route op te nemen.
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Laat een deskundige eens kijken naar de situatie rond het clubhuis. Hoe zijn de sloten, zijn de pinnen
gemakkelijk uit de deuren te halen, zitten ramen wel goed op slot en hoe eenvoudig is het via het dak
in te breken? Door het inbrekers moeilijk te maken, kun je al veel voorkomen. De plaatselijke politie
adviseert hierover. Ook op www.politiekeurmerk.nl is informatie te vinden.
Meer informatie
Politiekeurmerk
brochure ‘In de brand, uit de brand’

www.politiekeurmerk.nl
www.scouting.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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