
 BEVEILIGING JACHTHAVENS 

 Beleid en plan 

 Inbraak op een jachthaven geeft vaak veel onrust. Naast materiële schade heeft een inbraak 
 ook gevolgen voor uw gevoel van veiligheid. In veel gevallen zijn er vernielingen aan gebouwen 
 of vaartuigen aangebracht met het doel om binnen te komen of om vaartuigen in zijn geheel 
 mee te nemen. 
 Naar aanleiding van de toenemende criminaliteit heeft het Watersportverbond een 
 beveiligingsbeleid  en een  beveiligingsplan  opgesteld.  Dit beleid en plan moet gezien worden als 
 een raamwerk voor algemeen gebruik. Het beleid zal over het algemeen wel één op één 
 kunnen worden overgenomen; het plan dient aangepast te worden aan de ligging en grootte 
 van het complex. 
 Indien u tijdens de uitwerking van dit document zaken tegenkomt, die ook voor anderen van 
 belang zijn, zouden wij dit graag van u horen, zodat deze aan het document kunnen worden 
 toegevoegd. 

 1.  Beveiligingsbeleid 

 Inleiding 
 Met grote regelmaat worden verenigingen geconfronteerd met de materiële schade, die 
 inbrekers aan, zowel de eigendommen van de vereniging als aan die van de leden 
 veroorzaken. Het nemen van inbraakpreventieve maatregelen is daarom een noodzaak. De 
 besturen hebben de verantwoordelijkheid om op basis van organisatorische, bouwkundige, 
 technische en elektronische maatregelen een beleid op te stellen, waarmee een acceptabel 
 niveau van preventie op het jachthaventerrein wordt bereikt en kan worden gehandhaafd. 
 Inbraakpreventie begint met een aantal gemakkelijk te nemen maatregelen, die door hun 
 eenvoud soms vergeten worden. Zij vormen echter een essentieel onderdeel van een 
 beveiligingsplan. In vele gevallen is de braakschade groter dan de waarde van de vermiste 
 goederen en speelt de emotie voor, zowel bestuur als leden een grote rol. 
 Inbraakpreventie is niets anders dan ervoor zorgen dat een inbraak tijdrovend en lastig is, 
 waardoor de kans dat de inbreker vroegtijdig wordt ontdekt groot is. Een potentiële “inbreker” 
 die aan het werk gaat vertoont een aantal kenmerken. Wie die kenmerken kent, weet ook wat 
 hij moet doen om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken. 
 Het bestuur zal, na acceptatie en bekendmaking van dit beveiligingsplan onder de leden, 
 door middel van duidelijke procedures, controles en handhaving het gewenste 
 beveiligingsniveau borgen. 



 Organisatie 
 Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de jachthaven, 
 inclusief gebouwen en bezittingen. De leden van de vereniging hebben een eigen 
 verantwoordelijkheid, wanneer het gaat om het beheer van de schepen. Het dagelijkse toezicht 
 van het complex is in veelal  in handen van een havenmeester  of toezichthouder, al of niet in 
 loondienst van de vereniging. De havenmeester of toezichthouder kan niet altijd op de 
 jachthaven aanwezig zijn. Dus zullen er ook organisatorische maatregelen getroffen moeten 
 worden voor de periode dat de jachthaven onbeheerd is. Een oplossing zou kunnen zijn een 
 ‘beveiligingscommissie’, met hierin de havenmeester en een paar betrokken leden, liefst met 
 kennis van bijvoorbeeld beveiligingssystemen. 

 Ligging en inrichting van het complex 
 Het verenigings complex is gelegen  ( straat )  te  (plaats)  ,  gemeente (  ). 
 Het terrein en de jachthaven worden, daar waar mogelijk, d.m.v. een  (hekwerk,bebossing,sloot 
 etc,.)  van de openbare weg gescheiden. 
 Het toegangshek bestaat uit  ( een rolpoort,slagboom,  doorloophek, etc.)  . 
 De toegang tot de haven is gelegen aan  ( afgesloten,openbaar  vaarwater )  en is niet 
 afgesloten. 
 Op het verenigingscomplex staat een  ( botenloods,  clubgebouw ,kantoor, havenmeesterwoning 
 etc. )  welke dienst doen als ………………………. 
 Het terrein wordt in de winter gebruikt voor  het stallen  van de schepen en in de zomer doet het 
 voornamelijk dienst als parkeerplaats. 
 De jachthaven heeft  ca  boxen  waar de schepen zomers 
 en gedeeltelijk ook ‘s winters een ligplaats hebben. 

 De dreigingsvorm 
 Op het verenigingscomplex dient rekening te worden gehouden met een dreiging welke over 
 het land, maar zeker ook over het water kan plaatsvinden. 
 In jachthavens en de hierbij behorende terreinen en gebouwen is een aantal objecten voor 
 criminelen zeer aantrekkelijk. De objecten dienen te worden onderscheiden in 
 verenigingseigendommen en de eigendommen toebehorend aan de leden. Onder 
 verenigingseigendommen moet worden verstaan de  ( gebouwen,  woonhuis en materialen etc. )  . 
 De leden hebben in hoofdzaak hun schepen en in veel gevallen hun voertuigen op het 
 verenigingscomplex gestald. 
 Bedreiging kan worden veroorzaakt door activiteiten van buiten het verenigingscomplex, maar 
 kunnen ook van binnenuit worden veroorzaakt. In het algemeen zal de dreiging op de 
 genoemde objecten, gezien de waarde van de goederen, worden gepleegd door kleine 
 criminelen (vandalen) en niet worden veroorzaakt door professionele criminaliteit. Het is echter 
 niet geheel uitgesloten dat professionele criminelen georganiseerd opereren. 

 Preventieve maatregelen 
 Inbraakpreventie begint bij het vaststellen van een serie preventieve maatregelen, die door een 
 goed beleid en regelmatige controle hun dienst kunnen bewijzen, maar nooit een 100% 
 garantie kan geven. 



 Op een open complex, waaronder een jachthaven moet worden gerekend, dient naast een 
 zomer- en winterperiode onderscheid te worden gemaakt tussen de dag en nacht en de tijd dat 
 er normaal gesproken wel of geen mensen aanwezig zijn. 
 Onder preventieve maatregelen dient te worden verstaan die maatregelen welke een potentiële 
 inbreker geen gelegenheid geeft zich vooraf te oriënteren en indien hij besluit alsnog de aanval 
 te wagen hem het zo moeilijk mogelijk te maken. 
 Op een jachthaven complex dienen twee belangrijke preventieve maatregelen speciale 
 aandacht te krijgen. Ten eerste is dit een duidelijk beleid en handhaving hiervan en ten tweede 
 zijn dit de te treffen bouwkundige maatregelen, 

 2. Beveiligingsplan 

 Beleid en handhaving. 
 Na het vaststellen en bekendmaken van het beveiligingsbeleid wordt dit gevolgd door een 
 actieplan en dient er een 100 % handhaving te volgen. Indien de 100 % handhaving niet wordt 
 gehaald, heeft verdere implementatie van het beveiligingsplan geen toegevoegde waarde. Dit 
 betekent expliciet dat alle actiepunten welke door het bestuur zijn geïnitieerd ook dienen te 
 worden uitgevoerd. Leden dienen na het bekendmaken van het beleid en het plan dit te 
 respecteren. 
 Actie: 
 1.  Plan goedkeuren in Bestuursvergadering 
 2.  Bekendmaken in Nieuwsbrief en ledenvergadering. 
 3.  Opnemen in het Havenreglement 
 Timing: 
 Verantwoording: 

 Toegangscontrole 
 De toegang tot het verenigingscomplex moet voor criminelen zo onaantrekkelijk mogelijk 
 gemaakt worden. Voor het afschermen van het terrein bestaan diverse mogelijkheden, zoals 
 hekwerken, muren, schuttingen, wallen, hagen en struiken. Afhankelijk van de waarde van de 
 goederen in de panden, dienen deze te worden beveiligd. Voor het terrein is fysieke afsluiting 
 alleen mogelijk d.m.v. hekwerken. De jachthaven is veelal gelegen aan open vaarwater en is 
 niet af te sluiten. Beleid vaststellen op welke momenten welke ruimten toegankelijk moeten zijn. 

 Actie: 
 1.  Periferie hekwerk van het terrein inventariseren. 
 2.  Beleid vaststellen voor permanente afsluiting van de toegangsweg/poort en 

 eventueel doorloophek 
 3.  Beleid vaststellen en aanscherpen met betrekking tot de toegang voor niet-leden. 
 4.  Interval van periodieke controle van de periferiehekwerken vaststellen. 
 5.  Beleid vaststellen welke ruimten voor wie en wanneer toegankelijk zijn. 6. 

 Timing: 
 Verantwoording: 



 Algemene Bouwkundige maatregelen 
 De  beveiliging  van  een  gebouw  is  voornamelijk  gericht  op  de  gevelopeningen.  Voordat  een 
 inbreker  door  de  muur  of  het  dak  naar  binnen  dringt,  zal  hij  dit  het  eerst  proberen  via 
 gemakkelijk te forceren deuren, ramen of andere gevelopeningen. 
 De meeste inbrekers verschaffen zich toegang door het forceren van hang- en sluitwerk van 
 ramen, deuren, kozijnen, luiken, lichtkoepels en ventilatieopeningen of door het gebruik van 
 valse sleutels. Veel van deze werkwijzen kunnen aanzienlijk worden bemoeilijkt door 
 toepassing van een hoge norm inbraakveilig hang- en sluitwerk en open toegangen, waaronder 
 ramen en deuren, gedegen af te sluiten en dagelijks te controleren. 

 Actie: 
 1.  Gebouwen inspecteren en in kaart brengen van gemakkelijke toegankelijke 

 gevelopeningen. 
 2.  Interval van inspectie vaststellen. 
 3. 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Ramen en deuren 
 De zwakste plaats van elk gebouw is een raam. Op de meest gemakkelijke wijze en met het 
 minste risico kan de inbreker binnendringen, als hij na het inslaan of gedeeltelijk uitsnijden van 
 de ruit de vergrendeling aan de binnenzijde opent. Een inbreker klimt niet zo vaak, als men wel 
 aanneemt door een gebroken ruit naar binnen, want in dat geval moet hij eerst alle scherpe 
 glasresten wegslaan om zich niet te verwonden. Dievenklauwen of -pinnen aan de 
 scharnierkant maken het onmogelijk aan die kant het raam te openen. 
 Waar de door een inbraak veroorzaakte geluiden niet door buurtbewoners zullen worden 
 gehoord of de te beveiligen zaken voor de inbreker zeer attractief zijn, moeten alle bereikbare 
 ramen beveiligd worden. Dat kan door het aanbrengen van afsluitbare raamvergrendelingen of 
 het aanbrengen van raamafschermingen. De meest inbraakveilige beglazing is die, waarbij het 
 glas vanaf de binnenzijde in de sponningen wordt geplaatst. Bij nieuwbouw kan hiermee 
 rekening worden gehouden bij het voorschrijven van de profielen, zodat tijdens de bouw 
 binnenbeglazing kan worden aangebracht. De inbraakveiligheid van bestaande buitenbeglazing 
 kan worden verhoogd door de glaslatten vast te zetten met niet-uitschroefbare schroeven (één 
 toer-schroeven) of de gewone schroeven af te dekken met tweecomponentenhars. 

 Acties: 

 1.  Inventariseren waar ramen en deuren zijn en welk niveau van beveiliging deze 
 hebben. 

 2.  Beveiligingsniveau vaststellen in relatie met de inpandige waarde. 

 Timing: 
 Verantwoording: 



 Beveiligingsverlichting 
 Verlichting is een vorm van beveiliging, die andere beveiligingsmaatregelen, zoals hang- en 
 sluitwerk, inbraakwerende beglazing en elektronische beveiliging ondersteunt. Licht werpt een 
 psychologische barrière op. Het beste resultaat is te verwachten, wanneer het verlichtte object 
 door bijvoorbeeld omwonenden op afstand geobserveerd kan worden. 
 Een schemerschakelaar maakt het mogelijk, dat de buitenverlichting automatisch wordt in- en 
 uitgeschakeld. Indien gekozen wordt voor objectverlichting dient deze van een voldoende 
 sterkte te zijn om de inbreker in een vroegtijdig stadium af te schrikken en omwonenden de 
 alarmeren. 

 Acties: 
 1.  Inventarisatie uitvoeren op de verlichting van het jachthaventerrein inclusief de 

 haven. 
 2.  Controleplan opstellen en tot uitvoer brengen 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Elektronische maatregelen: alarmsysteem 
 Onder elektronische maatregelen wordt verstaan het gebruik van een 
 inbraaksignaleringssysteem, gemakshalve ook wel alarmsysteem genoemd. Deze 
 elektronische systemen voorkomen geen inbraak, maar signaleren deze. Intussen kan de 
 inbreker nog (gedeeltelijk) zijn slag slaan, als inbraakwerend hang- en sluitwerk hem niet in zijn 
 pogingen belemmert. Elektronische systemen mogen daarom nooit los gezien worden van 
 organisatorische- en bouwkundige preventiemaatregelen. In beginsel werken alle elektronische 
 systemen op eenzelfde manier. Een detector signaleert een inbraak of een poging daartoe en 
 geeft deze registratie via een elektrische impuls door aan de centrale controle- en stuureenheid, 
 waar de impuls wordt omgezet in een alarmsignaal. Dit kan een stil alarm zijn, dat via een 
 telefoonlijn terechtkomt bij een alarmcentrale of bewakingsdienst; het kan ook bestaan uit 
 geluids- en/of lichtsignalen in of aan het gebouw zelf. 
 De keuze uit de vele soorten elektronische inbraakmeldsystemen is geheel afhankelijk van de 
 aard, de ligging en de inrichting van een pand en van de aantrekkelijkheid en de waarde van de 
 goederen,die er zich in bevinden. Verder geldt voor een goed systeem, dat het overeenkomstig 
 het risiconiveau moet worden aangelegd. 
 Acties: 
 1.  Besluit nemen of een alarminstallatie noodzakelijk is. 
 2.  Controle uitoefenen op de werking van de huidige elektronische 

 beveiligingsinstallatie. 
 3.  Vaststellen en registreren wie in het bezit zijn van de beveiligingscode. 

 Timing: 
 Verantwoording: 



 Elektronische maatregelen: Camerabewaking 
 Een andere vorm van een elektronische maatregel is camerabewaking. De vereniging mag 
 alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Ook moet de vereniging 
 er voor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de leden en het personeel zo klein mogelijk. 
 De vereniging moet een gerechtvaardigd belang hebben voor 

 cameratoezicht. Wanneer de beelden worden opgenomen, bent u verplicht dit te vermelden 
 door bijvoorbeeld een sticker of bordje op te hangen bij de ingang van het terrein. Verder 
 mogen de beelden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk, richtlijn is 4 weken. Meer over 
 de regelgeving over camerabewaking vindt u  www.cbpweb.n  l.  U klikt door op Onderwerpen - 
 Foto en film - Cameratoezicht sportclubs  (of via deze  link) 

 Het plaatsen van een camera is een specialistisch vak. Heel veel zien met één camera 
 betekent weinig detail. Bij opsporing is juist detail van belang. Camera’s die voor beveiliging 
 dienen, moeten dan ook altijd zo geplaatst worden dat zij detailinformatie kunnen detecteren. 

 Acties: 
 1.  Plaatsbepaling camera’s/webcams 
 2.  Vaststellen wie verantwoordelijk is voor het bekijken/bewaren van de beelden. 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Sleutelbeheer 
 Een goed sleutelbeheer begint bij het inventariseren en vastleggen van al het hang- en 
 sluitwerk, dat op het complex aanwezig is. Een sleutel beheerplan geeft aan, welke sleutels 
 voor welk sluitwerk zijn bestemd, waar de sleutels zich bevinden (gebruikers- en 
 reservesleutels) en wie geautoriseerd is deze te gebruiken. 

 Acties: 
 1.  Sleutel beheerplan opstellen. 
 2.  Autorisatie toekennen. Vaststellen en registreren wie in het bezit zijn van sleutels 
 3.  Periodieke check van zowel sleutels als autorisatie. 

 Noot: Een slot moet goed gebruikt worden, anders heeft het geen zin. In elk geval moet worden 
 nagegaan of alleen daartoe bevoegde personen een sleutel in bezit hebben en of (reserve) 
 sleutels buiten het bereik van toevallige bezoekers zijn weggeborgen. 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Merken en registreren 
 Merken en registreren van waardevolle goederen. Hiervoor zijn speciale graveer- en 
 merkpennen te koop. Noteer bovendien wat de vereniging bezit. Ook foto's kunnen waardevolle 
 diensten bewijzen bij de herkenning en opsporing van gestolen goederen. De 
 schadevaststelling wordt bovendien belangrijk vereenvoudigd. 

http://www.cbpweb.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-winkels-horeca-en-sportclubs


 Acties: 
 1.  Vaststellen en Inventariseren welke goederen onder deze categorie vallen. 
 2.  Registratie van deze goederen d.m.v. postcode of merkplaat. 
 3.  Middels foto’s deze goederen archiveren. 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Inbraakwerende kasten en kluizen 
 Een  brandwerende  kast is niet ontworpen om waardevolle  documenten of geld tegen inbraak te 
 beschermen. Hij beschermt alleen tegen brand. Voor het inbraakveilig opbergen van 
 waardepapieren is een inbraakwerende kast of kluis vereist. Een kast die zowel brandwerend 
 als inbraakwerend is wordt wel een brandkast genoemd. De degelijkheid van de kast of kluis 
 die men kiest, moet afhankelijk zijn van de waarde die men erin wil opbergen. De Stichting 
 Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten geeft jaarlijks een overzicht uit van de kasten op de markt 
 met een indicatie van de waardeberging. Vrijstaande kasten tot 500 kg kunnen het beste aan de 
 vloer verankerd worden om te voorkomen dat de hele kast verdwijnt. Kleine vloer- en 
 muurkluizen worden altijd ingebouwd, maar installatie daarvan is vakwerk. Zij zijn vooral 
 geschikt voor zaken met een grote waarde en een klein volume, zoals bijvoorbeeld daggeld. 
 Belangrijk hierbij is dat vastgesteld is wie de bezitters zijn van de sleutel en de 
 beveiligingscode. Beperk het aantal autorisaties. 

 Acties: 
 1.  Inventariseren of de waardevolle goederen en documenten op de juiste wijze zijn 

 opgeslagen. 
 2.  Inventariseren en registreren wie in het bezit zijn van de sleutel en 

 beveiligingscode. 

 Timing: 
 Verantwoording: 

 Waardevolle goederen op de vaartuigen 

 De leden hebben zelf de verantwoording geen waardevolle goederen op of in de nabijheid van 
 de vaartuigen zichtbaar achter te laten. Goederen die niet kunnen worden opgeborgen dienen 
 op goede wijze d.m.v. een deugdelijke afsluiting te worden opgeborgen. Het  zichtbaar 
 achterlaten op de boot van dure navigatieapparatuur, flatscreens en laptops dient te worden 
 verboden. Dergelijke voorwerpen trekken ongewenst bezoek. 

 Acties: 
 1.  Leden informeren wat de juiste interpretatie is van dit artikel. 
 2.  Regelmatige controle van de vaartuigen in de haven en voertuigen op het 

 parkeerterrein. 

 Timing: 
 Verantwoording: 



 Extra aandachtspunten: 

 ●  Buitenboordmotoren die verenigingseigendom zijn kunnen in een 
 opvallende kleur worden gespoten, zodat diefstal minder aantrekkelijk wordt. 

 ●  Van schepen, die in de winterstalling op de kant staan dienen ladders onder 
 de boot te zijn opgeborgen en te zijn voorzien van een ketting met slot. 

 ●  Doe altijd aangifte van een inbraak of poging tot inbraak bij de politie. 
 ●  Zorg er voor dat op het terrein of op de vaartuigen geen, voor een inbreker, 

 nuttig gereedschap rondslingert. 
 ●  Maak met de eigenaren van omliggende bedrijven of woningen goede 

 afspraken op het gebied van sociale controle. 

 Hoewel de informatie in dit beveiligingsplan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
 samengesteld moet dit beveiligingsplan niet gezien worden als een allesomvattende en 
 complete handleiding ter voorkoming van inbraak. Het moet gezien worden als extra algemene 
 informatie. Het opvolgen van dit beveiligingsplan geeft dan ook niet de garantie, dat er nooit kan 
 of zal worden ingebroken! Het Watersportverbond kan alsmede hierom geen aansprakelijkheid 
 aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit dit 
 beveiligingsplan. 

 Utrecht, januari 2021 


