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Bestolen
De open achterdeur, een symbool van welkom op de boerderij,
is niet meer vanzelfsprekend. Het platteland en dan vooral de
land- en tuinbouwbedrijven zijn steeds meer het doelwit van criminelen, al dan niet verenigd in bendes.
Interpolis signaleert een grote toename van diefstallen. „Vooral
trekkers van een jaar of vijf zijn gewild. We vinden er nooit iets
van terug, dus het vermoeden bestaat dat het materieel de grens
over gaat”, zegt Ronald de Milliano, agrarisch specialist bij de
verzekeraar.
PinC, partner in continuïteit, spant zich in om preventieve oplossingen te bieden die praktisch en betaalbaar zijn. Coöperatief
optreden en samenwerken in een soort buurtpreventie kan ook
veel ellende voorkomen, zo ervaren boeren en tuinders in de
regio Oosterhout.
Limburgse boeren en politie werken samen om heimelijke hennepteelt in maïsvelden tegen te gaan. Dit alles om het platteland
te maken tot wat het moet zijn, aantrekkelijk, open en vertrouwd.

Herman.van.Dinther@zlto.nl

Het aloude artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht kent iedereen. Helaas trekken de mensen met snode plannen zich daar
weinig van aan. Er moet meer aan te pas komen om diefstal te
voorkomen.
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Boeren en tuinders ontzorgen
Tegen diefstal kun je je verzekeren. Maar wanneer je tiksproeiers
op een cruciaal moment worden
gestolen is er behalve de ergernis
ook het risico van vorstschade. En
dat kan fors in de papieren lopen.
Een preventie-oplossing is dan
heel welkom.

Ronald de Milliano hakt als agrarisch
specialist bij Interpolis al heel wat
jaren met het bijltje waar het om diefstallen in de land- en tuinbouw gaat.
Diefstal beperkt zich niet alleen meer
tot trekkers. Ook machines, haspels,
tiksproeiers en alles wat criminelen
te gelde kunnen maken, wordt gestolen van erf en land.
„In Noord-Brabant nam in 2011 het
aantal gemelde diefstalschades met
10 procent toe”, geeft De Milliano
aan. „Landelijk gezien blijft het aantal diefstalmeldingen bij Interpolis
van landbouwwerktuigen en trekkers
de laatste jaren constant. In 2011 ging
het om zo’n 80 meldingen.”
Niet alle diefstallen worden bij de verzekeraar gemeld, bijvoorbeeld omdat
diefstal van het land niet te verzekeren valt. Een preventie-oplossing
is daarom meer dan welkom, mede
omdat diefstal in veel gevallen de
bedrijfsvoering ingrijpend ontregelt.
Interpolis wil de agrarisch ondernemer helpen bij het beheersen van zijn
risico’s. Dat begint bij een inventari-

satie van de risico’s en het adviseren
van beheersmaatregelen. Een ondernemer zal niet ieder risico willen verzekeren en niet ieder risico kan verzekerd worden.

PinC Agro
In die lijn past ook de oprichting van
PinC Agro, nu vier jaar geleden. PinC
staat voor Partner In Continuïteit. In
eerste instantie gericht op de tuinbouw en sinds vorig jaar zomer ook
actief in de landbouw. Peter van den
Bosch is accountmanager voor die
sector. Hij en zijn collega’s bezoeken
agrarisch ondernemers om preventieoplossingen aan te reiken.
„We hebben keuringen en inspecties
voor bijvoorbeeld de mestsilo, brandblussers, de pc, elektra en andere
installaties op het bedrijf”, zegt Van
den Bosch. „Deze bieden we tegen
transparante tarieven aan via onze
webshop (www.pincagro.nl). Maar
we gaan verder. Voor nieuwe risico’s
zijn we steeds op zoek naar innovatieve preventie-oplossingen die praktisch en betaalbaar zijn.”
Een voorbeeld is de beveiliging van
messing tiksproeiers, door het koper
steeds vaker het doelwit van criminelen. „Vorig jaar signaleerden we deze
trend. Samen met een aantal agrariërs zijn we gaan nadenken over een
oplossing. Na een aantal veldtesten
is nu de object- of sproeierbeveiliging
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binnen één minuut over te zetten op
een ander werktuig.”
Maar let op, benadrukt De Milliano,
ook dieven hebben Google ontdekt
als hulpmiddel. „Zij bestuderen zo de
situatie op het erf en van de gebouwen en weten precies waar ze de
trekker kunnen vinden. Het gebeurde
pas nog dat de daders een damwand
aan de achterzijde van de loods losschroefden en er met de trekker vandoor gingen.”

Zwaailamp

Peter van den Bosch (links) en Ronald de Milliano.
voor de markt beschikbaar”, zegt Van
den Bosch.
De beveiliging waarschuwt via een
sms de ondernemer als een tiksproeier uit positie wordt gebracht door
iemand met kwade bedoelingen.
Een dergelijke beveiliging kost ongeveer 900 euro. Op een hectare staan
al gauw tussen de twintig en veertig
koppen tegen een prijs van 20 tot 30
euro. De beveiliging dient in dit geval
niet alleen het voorkomen van financiële schade, maar vooral van vorstschade door uitval.

Track & Trace
Een ander handig hulpmiddel is
de track & trace-module die je aan
machines of bijvoorbeeld een trekker
bevestigt. De module zendt geen continu signaal uit waardoor dieven dit
signaal niet kunnen waarnemen. De
module kan zodanig worden verstopt
dat die nauwelijks vindbaar is.
De Milliano van Interpolis: „Ik was bij
een boer van wie ik wist dat hij een
module aan de trekker had bevestigd.
Ik deed er zeven minuten over om die
te vinden. Zoveel tijd gunnen dieven
zich niet.”
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Dit systeem heeft overigens meer
praktische toepassingen. „Je kunt de
trekker vanaf een pc of telefoon met
internetverbinding via Google maps
volgen, ook wanneer een medewerker
ermee aan de slag is. En de module is

Beide adviseurs vinden het belangrijk dat er preventieve maatregelen
worden genomen op het erf. „Dat kan
bijvoorbeeld met het aanbrengen van
een draadloos netwerk met bewegingssensoren. Eventueel uitgebreid
met een toeter en zwaailamp. Dieven
hebben een hekel aan licht, geluid en
vertragende maatregelen. Zo helpen
we ondernemers met preventieadvies
en -oplossingen voor verschillende
risico’s”, zegt De Milliano.

Risico’s in beeld hebben
Gedupeerde boeren en tuinders
nemen regelmatig vertwijfeld
contact op met ZLTO bij diefstal.
In een aantal gevallen krijgen die
ondernemers Jos Thijssen aan de
lijn. Hij is senior bedrijfsadviseur
bij ZLTO.
„De ondernemers willen natuurlijk
wel preventieve maatregelen nemen,
maar deinzen vaak terug voor de
hoge kosten. Hun inspanningen zien
zij niet beloond door lagere verzekeringspremies.”
Thijssen adviseert ondernemers om
goed te kijken welke ondernemersrisico’s onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. „Je moet alleen risico’s
verzekeren die niet te overzien zijn.

Meestal heb je een totaalpakket waar
verzekering tegen diefstal een onderdeel van is en relatief weinig premie
vraagt. Kortingen op die premie zetten dus weinig zoden aan de dijk.
Verzekeraars bieden daarvoor in de
plaats faciliteiten zoals vervangend
materieel en vragen geen eigenrisicobijdrage.
„We zitten als ZLTO bovenop preventie. Zo hebben we pas nog met
mensen van Interpolis een workshop Preventie gehouden. Puur
praktijkgericht waardoor we onze
leden kunnen adviseren over ontwikkelingen op het gebied van preventie. En ook hoe je als ondernemer
risico’s inschat en hoe daar mee om
te gaan.”

