
©Federatie Goud en Zilver / Edelmetaal 2022



aantal 'valse' overvalmeldingen zoveel mogelijk terug te 

brengen. Daarbij benadrukt de politie dat de aandacht 

voor het onderwerp overvallen niet vermindert; de priori

teit daarvoor blijft groot. 

De noodzaak tot verificatie van de binnenkomende mel

dingen via de overval knop vloeit al sinds 1997 voort uit de 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebu

reaus. De politie heeft het sindsdien op zich genomen om 

zelf uit te rukken, 'contra te bellen' en op locatie te gaan 

kijken. Toen de werklast door de nodeloze of preventieve 

meldingen te groot bleek, is per l juli 2021 de uitvoering 

van de verificatie alsnog gelegd waar deze volgens de wet 

eigenlijk hoort: bij de PACs. 

Verificatiemogelijkheden 

Goede verificatiemogelijkheden kunnen zowel organisa

torisch als technisch zijn. Te denken valt aan een tweede 

overvalknop op een andere plek in het bedrijf of een 

audio/video verbinding met de PAC zoals Live View. Live 

view wordt pas geactiveerd op het moment dat de over

val knop wordt ingedrukt. De PAC kijkt bij Live View dus 

niet permanent mee en slaat ook niet 24/7 beelden op. 

Veel moderne camerasystemen zijn al geschikt en hoeven 

alleen nog te worden verbonden met de PAC. Bovendien 

hoeven niet alle camera's daarvoor mee te doen (één over

zichtsbeeld waarmee de situatie kan worden ingeschat is 

voldoende, zeker in combinatie met audio). 

Een tweede melding via 112 geldt ook als verificatie maar is 

lang niet altijd mogelijk terwijl verificatie door een mede

werker van het beveiligingsbedrijf vaak te lang zal duren 

en tot gevaarlijke situaties kan leiden. Van de verificatie

mogelijkheden heeft Live View het voordeel dat de PAC/ 

politie kan meekijken om de situatie zelf te beoordelen. 
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Let op: de nieuwe regeling is van kracht, zorg dus 

dat uw verificatie in orde is! 

De nieuwe procedure is per l juli 2021 ingegaan. 

Daarna is een overgangsregeling van een half jaar 

afgesproken om iedereen de kans te geven hierop 

over te gaan. Heeft u dit nog niet gedaan? Zorgt u 

er dan voor uw verificatie zo snel mogelijk in orde 

te maken; de nieuwe werkwijze is begin januari 

ingegaan! 

Goede communicatie met PAC 

Het valt aan te bevelen om als ondernemer zelf een 

relatie op te bouwen met de PAC (dus niet alleen 

via het beveiligingsbedrijf dat de knop heeft aange

legd). Door goede communicatie weet de PAC wat 

voor soort bedrijf u heeft, welke risico's er spelen 

en wat er wel/niet kan in het geval van een overval. 

En dat u in een dreigende situatie misschien soms 

preventief op de knop drukt terwijl het daarna geen 

overval blijkt te zijn (of de overval door organisato

rische maatregelen kan worden afgewend). Het

zelfde geldt voor de relatie met uw lokale politie/ 

meldkamer/wijkagent. 
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