
   advieskaart diefstalpreventie

     Rijdende 
    landbouwwerktuigen
Omdat landbouwwerktuigen steeds meer in trek zijn bij het dievengilde, vormt de diefstal van werktuigen voor agrarische 

(loon)bedrijven een groeiend probleem. Wij geven u graag een aantal adviezen om de kans op diefstal van uw landbouw-

werktuigen te verkleinen.

| welke risico’s loopt u? |

Dieven stelen meestal zaken die gemakkelijk mee zijn te nemen. Vooral als deze een hoge waarde hebben en gemakkelijk 

zijn te verhandelen. Personenauto’s zijn steeds beter beveiligd tegen diefstal. Daardoor lijkt het of landbouwwerktuigen aan-

trekkelijker worden om te stelen. Kleinere werktuigen, zoals heftrucks en graafmachines, zijn in trek, en ook laadschoppen  

worden regelmatig ontvreemd. Van de landbouwwerktuigen worden de tractoren het meest vaak gestolen.

| preventiemaatregelen |
  Zet als dit mogelijk is uw werktuigen in een afgesloten ruimte of op een afgesloten terrein.

  Gebruikt u een trekker niet, neem dan de contactsleutel eruit. Zet hydraulische machines in ‘ruststand’. U beperkt met 

deze maatregelen niet alleen de kans op diefstal, maar voorkomt ook dat onbevoegden of kinderen het voertuig starten.

  Bewaar de sleutels op een veilige plek in huis of op uw bedrijf.

  Installeer schijnwerpers met bewegingsmelders. Licht schrikt dieven af.

 Noteer het chassisnummer van uw voertuig. Als men uw gestolen werktuig terugvindt, kan gemakkelijker worden 

bepaald dat het van u is.

  Breng uiterlijke kenmerken aan op uw voertuig, zoals naamplaten en lassen op de balken. Wanneer deze kenmerken weg 

worden geslepen, blijft er altijd een herkenbaar ‘litteken’ achter.

  Staat de machine op bijvoorbeeld een oprijwagen voor transport, voorzie dan de oprijwagen van een deugdelijk disselslot 

of een wielklem.

 Bent u van plan een nieuwe trekker of ander zelfrijdend werkmaterieel aan te schaffen? Informeer vooraf bij uw dealer 

of importeur naar de mogelijkheden voor het laten inbouwen van goede diefstalbeveiliging. Op dit moment zijn er  

verschillende systemen in de handel. Bedenk dat inbouwen vooraf vaak goedkoper én gemakkelijker is dan het achteraf 

beveiligen van uw materieel. Sommige fabrikanten leveren trekkers die standaard zijn voorzien van een diefstal beveiliging.

| informatie voor 

     de ondernemer |



| wij adviseren de volgende diefstalbeveiliging |

In de praktijk blijkt dat veel landbouwmachines met een universeelsleutel zijn te openen en te starten. Dit geldt ook 

voor duurdere machine’s. Daarom adviseren wij een startblokkering door middel van een elektronische klep in de brand-

stofvoorziening of een elektronisch blokkeersysteem. Het blokkeersysteem moet wel gecertificeerd zijn en worden  

ingebouwd door een SCM-erkend bedrijf of door een inbouwbedrijf dat is aangesloten bij de brancheorganisatie COM 

(Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven) of BMWT (Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines, en/of 

Intern Transportmaterieel aangesloten bedrijf).

Graveer het chassisnummer of framenummer, gecombineerd met de letters NL, in minimaal vier vaste ruiten of op 

minimaal vier andere plaatsen in het werktuig.

Een voertuigvolgsysteem is een goede oplossing voor diefstalpreventie. Via dit systeem is het mogelijk een object 24 uur 

per dag, zeven dagen per week, te lokaliseren. Maar liefst 95% van de gestolen goederen wordt dankzij dit systeem weer 

teruggevonden. Dit voertuigvolgsysteem vertaalt door middel van een GPS (Global Positioning System) de signalen van 

GPS-satellieten. Deze signalen stellen u in staat om op elk moment, waar ook ter wereld, de positie van uw voertuig nauw-

keurig te bepalen. Als het systeem is ingebouwd, kunt u uw voertuigen en materieel realtime volgen op het beeldscherm 

van uw eigen computer.

| meer informatie |

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van diefstalbeveiliging van uw landbouwwerktuig, neem dan contact op met 

uw verzekeringsadviseur of kijk op de websites van:

-  SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging) www.scm.nl

-  COM (Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven) www.agridealers.com

-  BMWT (Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines, en/of Intern Transportmaterieel aangesloten  

bedrijf). www.bmwt.nl

Op deze sites kunt u ook vinden welke bedrijven bij de betreffende organisaties zijn aangesloten.

Deze kaart bevat algemene preventieadviezen en is daarom niet volle-
dig. U kunt aan deze kaart geen rechten ontlenen met betrekking tot de  
door u gesloten verzekering(en). Daarvoor is beslissend de inhoud van  
uw polis en de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden. 
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