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Convenant Organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen 

De ondergetekenden: 

• De Politie, kantoorhoudend te 's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP, hierna te noemen: 
Politie, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. E.G.M. Huyzer; 

• VEBON-NOVB, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Zoetermeer, Zilverstraat 69, 2718 
RP, hierna te noemen VEBON-NOVB, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mr. B. Staal; 

• De Nederlandse Veiligheidsbranche, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en 
kantoorhoudend aan de Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, hierna te noemen: 
De Nederlandse Veiligheidsbranche, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mr. L.J. Griffith. 

De volgende overwegingen in aanmerking nemende: 

• Op 7 december 2006 hebben de voorzitters van de Raad van Hoofdcommissarissen en het 
Verbond van Beveiligingsondernemingen het Convenant aangaande de organisatie en de 
opvolging van elektronische alarmen ondertekend; 

• De vergroting van veiligheid en bestrijding van criminaliteit is een zaak van publieke en 
private Partijen gezamenlijk; 

• In de wereld van alarmering en opvolging volgen de - met name technische - 
ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. De samenleving waarin we leven wordt steeds 
complexer en mensen maken in hun dagelijks leven gebruik van alle mogelijke technische 
hulpmiddelen. Zo ook op het terrein van veiligheid; 

• Politie en beveiligingsbedrijven volgen die ontwikkelingen en proberen er met hun 
dienstverlening op in te spelen. Om ervoor te zorgen dat de oplossing van 
veiligheidsproblemen effectief en efficiënt is, met name als verschillende publieke en 

\ private Partijen daarmee te maken krijgen, is publiek-private afstemming over de 
verschillende ontwikkelingen in de veiligheidsketen op nationaal tactisch-operationeel 
niveau noodzakelijk; 

• De afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat ruim 90% van de elektronische meldingen 
een nodeloos alarm betreft. Voor alle Partijen in de alarmketen is dit een niet efficiënte 
werkmethode. Dit vormt een onnodige belasting op het politiewerk en staat een efficiënte 
werkwijze in de weg. Geverifieerde overvalmeldingen die een grote kans geven op het 
aantreffen van crimineel handelen, bevorderen en rechtvaardigen een snelle uitruk van de 
politie met hoogste prioriteit; 

• Om de samenwerking tussen private Partijen in de elektronische beveiligingsketen 
(afnemers en aanbieders van beveiligingsdiensten) en de Politie te revitaliseren is besloten 
tot het instellen van een Stuurgroep die op tactisch-operationeel niveau structureel overleg 
voert. Op operationeel niveau is een Afstemmingsoverleg ingericht; 
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• Bij die samenwerking worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 

o algemeen belang gaat voor individueel belang; 
o samenwerking tussen publiek-privaat vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid; 
o verantwoordelijkheden op de juiste plaats: de gebruiker is altijd verantwoordelijk voor 

veiligheid in zijn pand, neemt zelf de veiligheidsmaatregelen die van een 
verantwoordelijk gebruiker mogen worden verwacht en kan bij bedreiging en 
daadwerkelijke inbreuk van zijn veiligheid een beroep doen op de politie. 

• Het gaat om een mix van maatregelen door inzet van mens en techniek. Menselijk gedrag 
(van potentiële daders en potentiële slachtoffers) is van doorslaggevend belang voor 
veiligheid. Techniek moet ondersteunend en geënt zijn op gedrag en gedragsbeïnvloeding. 

• Dit convenant strekt niet tot de verstrekking van persoonsgegevens, dit vindt alleen plaats 
krachtens de vigerende wetgeving. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
) 

Artikel 1 Definities 

In dit Convenant en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: 
1.1 Convenant: Convenant betreffende de organisatie en de opvolging van elektronisch 

gegenereerde alarmen; 

1.2 Convenantpartner(s): de Partij(en) die dit Convenant heeft/hebben ondertekend; 

1.3 Derden: anderen dan de bij dit Convenant benoemde Convenantpartners; 

1.4 Stuurgroep: de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiliging en politie; 

1.5 Afstemmingsoverleg: het overleg dat door de Stuurgroep is ingericht tussen PAC's en 
Politie OC's voor operationele uitvoering van de afspraken uit dit Convenant; 

1.6 WPBR: de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus; 

1.7 Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens, respectievelijk de AVG: Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018); 

< ) 

1.8 Wpg: de Wet politiegegevens van 21 juli 2007. 

Artikel 2 Onderwerp en doel 

2.1 Dit Convenant heeft ten algemeen doel de bestaande samenwerking tussen de 
Convenantpartners met het oog op de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid 
verder uit te bouwen, waardoor de veiligheid van burgers en ondernemers toeneemt, 
door: 
• vergroting van de preventiekracht, preventie en voorkomen van criminaliteit en 

onveiligheid; 
• vergroting van de heterdaadkracht, en daarmee vergroting van de pakkans, die 

daardoor een afschrikwekkende werking op potentiële daders heeft; 
• vergroting van de bewijskracht, en daarmee de kans op vervolging en veroordeling, 

die daardoor een afschrikwekkende werking op potentiële daders heeft. 
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2.2 Het Convenant moet leiden tot maatregelen tussen Convenantpartners ten behoeve van 
een verbetering van de organisatie- en opvolging van elektronische alarmmeldingen. 

2.3 Het Convenant vervangt het op 7 december 2006 ondertekende Convenant. 

Artikel 3 Inhoud van de afspraken 

3.1 De politie specificeert nader haar voorwaarden (afnemereisen), in overleg met de 
Convenantpartners, in het ketenproces alarmbehandeling en de verificatierol van de 
PAC's wordt als gevolg daarvan uitgebreid. Door een betere en mogelijk uitgebreidere 
registratie van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld alarminstallaties, 
sleutelhouders, aanvalsplannen, kan adequater worden gereageerd bij alarmmeldingen 
door particuliere alarmcentrales, surveillancediensten en door de politie. 

/ ) 3.2 Tegen de achtergrond van de vaststelling dat er alleen sprake kan zijn van een effectief 
en efficiënt functioneren van de publieke en private Partijen in de keten van alarmen en 
alarmopvolging wordt het belang van wederzijdse informatie-uitwisseling door alle 
Partijen onderschreven. De Convenantpartners komen overeen dat op initiatief van de 
Stuurgroep de mogelijkheden van uitbreiding van informatiedeling worden onderzocht, 
binnen de huidige wettelijke kaders van de Wpbr, Wbp/AVG en Wpg. 

3.3 Voor alarmverificatie bestaan twee hoofdmogelijkheden: persoonlijke verificatie en 
technische verificatie. Door de communicatie tussen alle Partijen in de alarmketen te 
verbeteren en het bewustzijn te vergroten kan worden voorkomen dat onnodig 
alarmmeldingen worden gedaan. 

3.4 De samenwerking in het Convenant richt zich op twee aspecten: 
1. verificatie van elektronische alarmmeldingen. 
2. registratie van gegevens betreffende objecten en contactpersonen. 

3.5 Het verlenen van hulp aan burgers en bedrijven in nood is een zaak van private en 
publieke Partijen. Dit kan alleen effectief en efficiënt georganiseerd worden indien alle 
betrokken Partijen de toebedeelde verantwoordelijkheid invullen en de hieruit 
voortvloeiende maatregelen naadloos op elkaar laten aansluiten. } 

3.6 De organisatie rondom elektronische alarmen door private Partijen heeft tot doel alleen 
"terecht geachte" meldingen vanuit een PAC door te geven aan de Politie OC's, met als 
doel nodeloze inzet van hulpdiensten te voorkomen. De reactie van de Politie op deze 
meldingen dient adequaat te zijn: personen en bedrijven in nood helpen door snelle en 
deskundige aanname van meldingen en de Politie faciliteert bij de hulpverlening en de 
bestrijding van criminaliteit. 

3.7 Uitgangspunt voor dit Convenant zijn de volgende, niet-uitputtende lijst, elektronisch 
gegenereerde alarmen: 
• Statisch object 

o overval-/gijzelingalarm; 
o Inbraakalarm; 
o verzoek om politiehulp (paniek-/agressiealarm). 

• Mobiel object 
o diefstalalarm (object/lading); 
o overval-/gijzelingalarm; 
o persoonsalarm. 
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3.8 Camerabeelden van overvallen, inbraken en andere soortgelijke 112-waardige 
incidenten kunnen live met een 112-melding worden meegestuurd naar het Politie OC 
(Live view). Het OC van de politie bepaalt vervolgens de inzet van politie-eenheden. 
Deze camerabeelden die ter beschikking worden gesteld, worden door de Politie niet 
opgeslagen voor opsporing achteraf. 

3.9 Alleen elektronisch gegenereerde alarmen, die afkomstig zijn van een door het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van de WPBR erkende Particuliere Alarm 
Centrale (PAC), worden aan het Politie OC doorgegeven. 

3.10 De Politie reageert op de door de PAC doorgegeven geverifieerde alarmen met de bij 
het regime passende prioriteit. 

3.11 Nadere prestatieafspraken worden op draagvlak en haalbaarheid vastgesteld in de 
Stuurgroep. 

3.12 Om uitvoering te geven aan het Convenant is een Afstemmingsoverleg ingesteld. Dit 
overleg komt minimaal twee maal per jaar bijeen. In de bijlage 'Afstemmingsoverleg 
PAC's en Politie OC's' is het Afstemmingsoverleg beschreven. 

3.13 De samenwerking tussen Partijen is dynamisch en aan verandering onderhevig. 

) 

Artikel 4 Financiering 

Iedere Convenantpartner draagt de eigen kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de 
samenwerking op grond van dit Convenant. 

Artikel 5 Geheimhouding 

Convenantpartners nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur 
van het Convenant strikte geheimhouding in acht over elkaars organisatie, over informatie die 
ten behoeve van de uitvoering van dit Convenant bij en/of tussen Convenantpartners bekend 
wordt dan wel informatie die wordt uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan 
redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere 
Convenantpartner of het algemeen maatschappelijk belang zou schaden, tenzij een wettelijke 
verplichting anders bepaalt. 

Artikel 6 Communicatie 

) 

Voorafgaand aan enige vorm van externe communicatie over dit samenwerkingsverband zullen 
Convenantpartners daarover met elkaar in overleg treden. 

Artikel 7 Wijziging 

De bepalingen in dit Convenant kunnen door de Convenantpartners in gezamenlijk overleg 
worden gewijzigd. Een wijziging wordt op schrift gesteld en door Partijen ondertekend. In het 
geval een Convenantpartner een wijziging in het Convenant die door de overige 
Convenantpartners noodzakelijk wordt geacht, niet aanvaardbaar vindt, kan deze 
Convenantpartner deelname aan de samenwerking schriftelijk opzeggen met ingang van het 
tijdstip waarop het gewijzigde Convenant van kracht wordt. 
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Artikel 8 Toetreding 

Toetreding van een nieuwe Partij geschiedt op basis van schriftelijke goedkeuring van alle 
deelnemende Partijen en wordt geagendeerd binnen de Stuurgroep. 

Artikel 9 Duur, opzegging en beëindiging 

9.1 Dit Convenant treedt in werking op de dag van ondertekening door Convenantpartners. 
Het Convenant wordt jaarlijks geëvalueerd en vernieuwd op basis van vigerende 
wetgeving en relevante ontwikkelingen. 

9.2 Indien een Convenantpartner wil uittreden, voert die Partij eerst overleg met de andere 
Convenantpartners om te bezien of de voorwaarden kunnen worden geschapen 
waaronder deelname aan het Convenant kan worden voortgezet. Indien dat overleg niet 
tot een oplossing leidt, wordt de deelname aan het Convenant schriftelijk en per direct 
beëindigd. 

Artikel 10 Toepasselijk recht 

Op dit Convenant is het Nederlands recht van toepassing. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND 
te 's-Gravenhage op 7 december 2017 

Politie 
E.G. M. Huyzer 

' ) 

VEBON-NOVB 
B. Staal 

De Nederlandse Veiligheidsbranche 
L.J. Griffith 
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"Beter gebruik van alarmsystemen" 

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met genoegen kennis genomen van het op 7 december 
2017 door de Nationale Politie, VEBON-NOVB en de Nederlandse Veiligheidsbranche 
ondertekende Convenant Organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen. 

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven dat het voorkomen en terugdringen van 
criminaliteit een gezamenlijk belang is van overheid en bedrijfsleven. In de wereld van 
alarmering en opvolging volgen de - met name technische - ontwikkelingen elkaar in hoog 
tempo op. Politie en beveiligingsbedrijven volgen die ontwikkelingen en spelen er met hun 
dienstverlening op in. 

MKB-Nederland en VNO-NCW willen nauw met de convenantspartijen samenwerken om de mix 
van maatregelen door inzet van mens en techniek te optimaliseren waardoor de pakkans 
verder toeneemt door preventie-, heterdaad- en bewijskracht alsmede informatie-uitwisseling 
verder te verbeteren. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen daartoe hun deelname continueren 
aan de door het Convenant ingestelde tactisch-operationele stuurgroep en het operationeel 
afstemmingsoverleg. 

MKB-Nederland en VNO-NCW zullen de aanbevelingen van genoemde gremia onder de 
aandacht van hun leden brengen voor zover het betreft: 

a. technische middelen en afspraken over de wijze van verificatie en opvolging van 
alarmen; 

b. het veilig stellen van sporen ten behoeve van opsporing, zoals opgeslagen 
camerabeelden; 

c. de inzet van Live View; 
d. wet- en regelgeving voor particuliere beveiligings- en recherchebureaus, 

privacywetgeving en andere onderwerpen die te maken hebben met alarmsystemen. 

's-Gravenhage, 7 december 2017 

M.A. van Straalen 
voorzitter MKB-Nederland 

drs. J. de Boer 
voorzitter VNO-NCW 
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Bijlage: Verificatiemethoden en regime van opvolging - Inbraakalarm 

Inleiding 
Een inbraakalarm wordt gegenereerd uit een elektronisch systeem dat alarm geeft bij een 
(poging tot) inbraak. Voor een snelle opvolging van dergelijke signalen is het 
inbraakalarmsysteem voor ontvangst, beoordeling en afhandeling aangesloten op een 
Particuliere Alarm Centrale (PAC). 

Inzet PAC's 
Zodra een PAC een inbraakalarm ontvangt, vindt verificatie van het alarm plaats door: 
A. persoonlijke verificatie; 
B. technische verificatie. 

Ad A: Bij persoonlijke verificatie gaat een beveiliger, mobiele surveillant of ander persoon 
naar het object, en onderzoekt de oorzaak van de alarmmelding. 

Ad B: Bij technische verificatie worden vier methoden van verificatie en beoordeling ) 
onderscheiden: 

Een melder dient te beschikken over ten minste één verificatiemethodiek. Video heeft 
hierbij nadrukkelijk de voorkeur. 
1. Verificatie d.m.v. camerasystemen (videoverificatie); 

Alle Partijen in de alarmketen spannen zich in om alarmverificatie per video van 
kwalitatief hoogwaardig niveau te voorzien. Dit zorgt voor snelheid en brengt het 
aantal onnodige inzetten terug. 

2. Verificatie d.m.v. "inluisteren" (audioverificatie); 
3. Verificatie d.m.v. het in alarm gaan van "dubbele zones" (zoneverificatie); 
4. Verificatie d.m.v. een "combinatie" van alarmen (combinatieverificatie). 

Toelichting op de technische verificatie: 
Ad. 1. Bij verificatie d.m.v. camerabeelden kijkt een PAC-centralist na een ontvangen 

melding via één of meerdere camera's "live" mee om te beoordelen of er sprake 
is van een strafbaar feit. 

Ad. 2. Bij verificatie d.m.v. "inluisteren" luistert een PAC-centralist na een ontvangen 
melding via een "live" verbinding mee op om te beoordelen of er sprake is van 
een strafbaar feit. 

Ad. 3. Bij verificatie d.m.v. "dubbele zones" ontvangt een PAC-centralist eerst een 
alarmmelding op basis van één zone, die daarna bevestigd wordt - binnen 5 j 
minuten - door een tweede alarmmelding in een andere zone. Bij twee of 
meerdere zones in alarm wordt dit beoordeeld als een mogelijk strafbaar feit. 
Van de PAC mag het inzicht worden verwacht om bij verificatie van "dubbele 
zones" de (indien bekend) schematijden (opening- en/of sluittijden) mee te laten 
wegen. 

Ad. 4. Een inbraakalarm in combinatie met een sabotagemelding en/of alarmmelding 
van een (bewaakt) transmissiepad1 kan, ook hier geldt de termijn binnen 5 
minuten, gezien worden als een geverifieerde melding. 

Inzet Nationale Politie 
Doormelden aan de politie bij een alarm is geen verplichting. In de hierboven omschreven en 
uitgewerkte gevallen volgt, zodra er een vermoeden van een strafbaar feit is, een verzoek tot 
politie-inzet. 

Algemeen: 
Van verificatie kan, na afstemming met de regionale eenheid, voor een vooraf vastgestelde 
periode worden afgezien. Dit in geval een historie van inbraken hiertoe aanleiding geeft. 

1 Transmissiepad = dataverbinding 
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Technische verificatie d.m.v. camerabeelden (video) geeft de meest betrouwbare informatie. 
Dit zorgt voor richting, snelheid, en verdieping in de informatie en beperkt het aantal onnodige 
inzetten van politie en surveillancediensten. 
Videoverificatie biedt in veel gevallen tevens de mogelijkheid om opgenomen beelden van een 
paar minuten vóór de alarmering terug te kijken. Nuttig voor een eventueel 
rechercheonderzoek, maar ook voor het beter inschatten van situaties. Steeds vaker worden 
zogenaamde PIRcam's toegepast, die een aantal beeldopnames kunnen maken ten tijde van 
de activering van de passief infrarood. Deze foto's dienen eveneens als verificatie. De 
beeldopnames worden als videoclip getoond in de alarmcentrale. 

) 

) 
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Bijlage: Verificatiemethoden en regime van opvolging - Overvalalarm 

Inleiding 
Een overvalalarm wordt gegenereerd uit een elektronisch systeem dat alarm geeft bij een 
overvalsituatie en wordt vaak gegenereerd door een manuele handeling op de locatie. Voor 
een snelle opvolging van dergelijke signalen is een overvalsysteem aangesloten op een PAC 
voor ontvangst, zo mogelijk beoordeling en afhandeling. 

Inzet PAC's 
Zodra een PAC een overvalalarm ontvangt wordt deze direct gemeld aan de politie met daarbij 
de mededeling dat het: 

A) een geverifieerd overvalalarm betreft; Politie zet in op basis van de werkinstructie 
overval; 

B) een niet geverifieerd overvalalarm betreft; Politie zet in conform werkinstructie 
overvalarm. 

Verificatie: 
Bij residentiele objecten (die van de politie toestemming hebben om een overvalalarm te 
mogen hebben) en commerciële objecten zal de PAC, daar waar er een mogelijkheid is tot 
ondersteunende verificatie d.m.v. camerasystemen en/of inluisteren, ondersteunende 
verificatie uitvoeren en de politie op de hoogte brengen van bijzonderheden. 

Als een PAC een overvalalarm ontvangt, vindt verificatie van het alarm plaats d.m.v.: 

1) Camerasystemen; 
2) Inluisteren. 

) 

Ad. 1 
Bij verificatie d.m.v. camerabeelden kijkt een PAC-centralist bij een overvalalarm, na het 
melden aan de politie, via één of meerdere camera's live mee om te beoordelen of er 
sprake is van een strafbaar feit. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een overvalalarm vaak 
door de ondernemer geactiveerd nadat de overvaller het pand heeft verlaten. Het is 
belangrijk dat opgenomen beelden van een paar minuten vóór het overvalalarm óók door 
de PAC teruggekeken kunnen worden. Als op de camerabeelden blijkt dat het om een 
strafbaar feit gaat, wordt het betreffende Politie OC nader geïnformeerd. De camerabeelden 
en de locatiegegevens worden aan het Politie OC doorgegeven. In verband met de ) 
heterdaadkracht worden door de PAC de livebeelden en (indien mogelijk) de opgenomen 
beelden van de overval via Live View aan de politie doorgegeven. 

Ad. 2 
Bij verificatie door "inluisteren" realiseert de PAC-centralist een inluisterverbinding. Als uit 
de audiofragmenten blijkt dat het om een (mogelijke) overval gaat, wordt het betreffende 
Politie OC nader geïnformeerd. 

Inbellen PAC 
Uit veiligheids- en opsporingsoverwegingen belt een PAC niet in bij overvalalarmen. Deze actie 
is voorbehouden aan de Politie en opgenomen in de werkinstructie overvalalarm. 

Inzet Nationale Politie 
In de hierboven omschreven en uitgewerkte gevallen volgt, zodra er een vermoeden van een 
strafbaar feit is, een verzoek tot politie-inzet door de PAC-centralist. Op ieder door een PAC 
doorgemeld overvalalarm zal de politie inzet plegen conform geldende procedures en 
werkinstructies. 
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Schematische weergave overvalarm 
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Bijlage: Verificatiemethoden en regime van opvolging - Overige alarmen 

Inleiding 
Overige alarmen worden veelal gegenereerd uit elektronische systemen die tevens inbraak 
en/of overval alarmen genereren. Ook hier geldt dat dergelijke signalen ontvangen, beoordeeld 
en afgehandeld worden via een PAC. 

Inzet PAC's 
Zodra een PAC een ander alarm dan inbraak en/of overval ontvangt, verifieert deze de 
melding. Indien de alarmmelding is geverifieerd en politie-inzet noodzakelijk is, meldt de PAC 
het geverifieerde alarm aan het betreffende Politie OC. 

Inzet Nationale Politie 
Het Politie OC zet in op basis van de informatie van de PAC en bepaalt prioriteit en 
meldingsclassificatie. Indien er geen verificatie heeft plaatsgevonden wordt de melding niet 
doorgegeven aan het Politie OC en vindt er geen politie-inzet plaats. ) 

) 
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) 

Bijlage: Aansluitcriteria alarmsystemen en reactietijden 

Inleiding 
De Nationale Politie sluit bedrijven die voorzien zijn van een daartoe afgegeven vergunning 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan op de Politie OC, op basis van artikel 3, onder 
b, van de WPBR. 
In de wet wordt verstaan onder een particuliere alarmcentrale (PAC): een onderneming die in 
de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in een centraal alarmmeldpunt, 
de door alarmapparatuur verzonden signalen ontvangt en beoordeelt en zonodig assistentie 
vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of particulieren. 

Inzet PAC's 
De PAC controleert bij de initiele aansluiting in alle gevallen of de (beveiligings)installateur, 
een beroep of bedrijf die ten behoeve van derden beveiligingswerkzaamheden verricht, 
voldoet aan de WPBR. De PAC controleert daarbij op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid van 
de installateur. 

De reactietijden van de PAC's zijn vastgelegd in Europese normen en Nationale richtlijnen. 
Zie het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale en de Europese norm EN 50518. 

Inzet Nationale Politie 
De reactietijden van de politie zijn vastgelegd in landelijke afspraken met de minister. 

) 
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Bijlage: Registratie en verstrekken gegevens PAC's en Politie OC's (v.v.) 

Inleiding 
Relevant bij communicatie tussen Partijen als PAC en Politie OC zijn afspraken vooraf. 
Preparatie van de systemen en werkwijze van beide partners in de keten zijn essentieel voor 
succes. Afspraken zijn er o.a. over de naam, aard en situering van het object, de in- en 
uitgangen en het beveiligd gebied met haar afzonderlijke zones, de soorten alarm waarvoor 
assistentie kan worden gevraagd (inbraak, overval, brand), de naam en het adres van de 
persoon die de alarmapparatuur heeft geïnstalleerd of zorgdraagt voor het onderhoud, het 
sleuteladres, enzovoorts. 

Inzet PAC's 
De PAC stuurt conform de WPBR een mutatie of aan- en/of afmelding van een klant samen 
met een serie onderling afgesproken gegevens aan de politie. Zie artikel 22 van de Regeling 
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 

Bij een alarmmelding worden alle relevante gegevens van het object alsmede signalementen 
van mogelijke verdachten aan het betreffende Politie OC gemeld. 

Inzet Nationale Politie 
De Politie OC ontvangt en beoordeelt de ontvangen signalen. Het Politie OC rapporteert bij een 
rake inbraak of overvalmelding aan de PAC de afloop van de melding. 

Ter verdere verbetering van de onderlinge communicatie tussen PAC en Politie OC is er een 
voor iedere PAC toegankelijk communicatiekanaal beschikbaar te weten: 
secretariaat-alarmopvolging@politie.nl. 

Voor onderwerpen in relatie tot het Convenant is de lijn via één van de vertegenwoordigers in 
het overleg. 

) 

) 

Convenant Organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen 
2 november 2017 

Pagina 14 van 19 



P LITIE VEB~NOVB 
w,j-,eólóghed 

i 1/Nederlandse Nf Veiligheidsbranche V N O N C W MÎCB .........., 

Bijlage: Beeldkwaliteit 

Inleiding 
Om verdachten van misdrijven sneller op te kunnen sporen, zijn bewakingsbeelden van steeds 
groter belang. De beelden die de politie van winkeliers en bewoners krijgt, zijn regelmatig 
ongeschikt voor recherchewerk. Er is vaak nog wel te zien wat er gebeurt, maar de informatie 
(personen, kentekens, etc.) is veelal onvoldoende voor identificatie. 

In 2017 is onderzoek gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de 
kwaliteit van privaat cameratoezicht te verbeteren. Het project "Excellent cameratoezicht" 
beoogt een minimale set aan eisen voor de kwaliteit en installatie van cameratoezicht vanuit 
opsporingsoogpunt. 

Daarbij wordt aansluiting gezocht met 'Camera in Beeld' van de politie en 'Helder Zicht' een 
kwaliteitskeur voor camerasystemen van de brancheorganisaties Uneto-VNI, VEBON-NOVB en 

) VEB. 

Het doel is één erkende landelijke richtlijn cameratoezicht die gedragen wordt door de politie, 
het OM, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ondernemingsorganisatie VNO-NCW, het 
Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Uneto-Vni, VEBON-NOVB, VEB en de 
Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Inzet PAC's / Inzet Nationale Politie 
Inzet PAC's en Nationale Politie wordt gebaseerd op de erkende landelijke richtlijn 
cameratoezicht en de vertaling van de uitkomsten van het onderzoek van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. De afspraken zullen in deze bijlage Beeldkwaliteit weerslag krijgen. 

) 
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Bijlage: Live View 

Inleiding 
Live View houdt in dat camerabeelden van overvallen, inbraken en andere soortgelijke 112- 
waardige incidenten via een poortwachter - na verificatie - live met de 112-melding 
meegestuurd kunnen worden naar het Politie OC. Het OC van de politie bepaalt vervolgens de 
inzet van politie-eenheden. De camerabeelden die de poortwachters via Live View naar het OC 
van de politie beschikbaar stellen worden daar niet opgeslagen voor opsporing achteraf. De 
camerabeelden die bij het OC binnen komen betreffen gekopieerde beelden van de 
poortwachter. Als na een incident wordt besloten camerabeelden te gaan gebruiken voor 
opsporingsdoeleinden zal de politie de authentieke beelden bij de bron ophalen volgens de 
normale procedures. 

Inzet PAC's / Inzet Nationale Politie 
Het uitgangspunt voor het gebruik van Live View is dat het OC van de politie alleen 
camerabeelden krijgt aangeboden als er op dat moment sprake is van "112-waardige ) 
incidentbeelden". De poortwachters beoordelen of er sprake is van relevante camerabeelden 
en zetten die via Live View door en (indien mogelijk) de opgenomen camerabeelden ook, 
indien relevant voor de politie. 
Het doorzetten van de beelden via Live View naar het OC van de politie wordt relevant geacht 
als zicht is op bijvoorbeeld het strafbare feit, het aantal verdachte personen, 
signalementgegevens als lengte, huidskleur, soort en kleur kleding, hoofdbedekking, eventuele 
wapens, vluchtrichting, kentekens of andere kenmerkende informatie over gebruikte 
vervoersmiddelen, modus operandi, 112-waardige hulpverleningssituaties (indien relevant) en 
beschikbare plattegronden. 

Politie neemt de bediening van de camera's niet over. De politie kan de poortwachter vragen 
om een camera bij te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera, van hetzelfde risico 
object, te activeren. 

Puntsgewijs ziet het werkproces er dan als volgt uit: 
1. Poortwachter wordt geconfronteerd met 112-waardig incident. Indien er camerabeelden ter 

beschikking zijn, dan schat hij/zij in of deze relevant zijn om te delen met de politie via Live 
View. 

2. Poortwachter belt het Politie OC, het operationeel centrum van politie. 
3. Bij twijfel over relevantie gebruik Live View, stemmen poortwachter en politie dit onderling J 

af. 
4. Poortwachter geeft aan Politie OC telefonisch het beeldschermnummer door t.b.v. Live View, 

tevens geeft poortwachter door of het gaat om live beelden of een clipje/opname. 
5. Poortwachter en Politie OC houden contact zolang als beide Partijen dit nodig achten. 
6. Politie OC zorgt voor terugkoppeling aan poortwachter over gebruik Live View. 

Het Politie OC koppelt, wanneer gebruik is gemaakt van Live View, het resultaat en/of 
ervaringen terug aan de PAC. Hierdoor leren beide Partijen van elkaar en kan registratie plaats 
vinden die gebruikt wordt als management sturingsinformatie. 
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Bijlage: Ontwikkelingen en innovatie 

Inleiding 
Ontwikkelingen en innovatie richten zich niet alleen op electronisch gegeneerde alarmen, maar 
is veel breder. De organisatie en opvolging van alarmen is een dagelijks proces, 24/7 en 365 
dagen per jaar. Zowel PAC's als Politie houden oog op ontwikkelingen. Waar mogelijk en 
bewezen worden deze ontwikkelingen direct of indirect onderdeel van het Convenant. 

Inzet PAC's / Inzet Nationale Politie 

Voorbeeld: 
Voor de nabije toekomst wordt gewerkt aan de mogelijkheid om geautomatiseerde 
incidentgegevens over te dragen vanuit poortwachters als de PAC's aan de Politie. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door een koppeling tussen systemen van poortwachters (bijv. MARC-NET) 
en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de Politie, waar de multi-partners in alle 

) meldkamers gebruik van kunnen maken. 

Deze koppeling werkt als volgt: wanneer een poortwachter een incident meldt, wordt 
automatisch een bericht gestuurd naar het GMS. Dit bericht bevat onder andere de 
positiegegevens van het incident, de identiteit van de PAC en de identiteit van de eventuele 
stream. Een speciale GMS functie maakt dan een incidentmelding aan. Hierdoor wordt de 
centralist van de politie ontlast, omdat niet meer handmatig de gegevens in GMS ingevuld 
hoeven te worden. Behorend bij de hiervoor beschreven koppeling wordt ook gewerkt aan de 
mogelijkheid om in GMS op een link te klikken waardoor een webpagina geopend wordt 
waarop (bijv.) een Live View stream te zien is. 

) 

Convenant Organisatie en opvolging van elektronisch gegenereerde alarmen 
2 november 2017 

Pagina 17 van 19 



P LITIE VEB~NOVB 
wiï t)e,.'Ol'deren veligheN:f j .. //Nederlandse Hf Veiligheidsbranche VNO t\lCWMRB - 

Bijlage: Afstemmingsoverleg PAC's en Politie OC's 

Inleiding 
De bestrijding van criminaliteit is een zaak van private en publieke Partijen. Deze bestrijding 
kan alleen effectief en efficient georganiseerd worden indien alle betrokken Partijen de 
toebedeelde verantwoordelijkheid invullen en de hieruit voortvloeiende maatregelen naadloos 
op elkaar laten aansluiten. 

Om de samenwerking tussen private Partijen in de elektronische beveiligingsketen (afnemers 
en aanbieders van beveiligingsdiensten) en de Nationale Politie te revitaliseren is besloten tot 
het instellen van een Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiligingsketen en Nationale 
Politie (SEBP), die op tactisch-operationeel niveau structureel overleg pleegt met als 
doelstelling om de samenwerking tussen publiek en private Partijen op dit vlak te verbeteren. 

Inzet PAC's / Inzet Nationale Politie 
De overkoepelende ambitie van de Stuurgroep is het optimaliseren en versterken van de keten ) 
van alarmering tussen de beveiligingsbranche, de afnemers van beveiligingsproducten (de 
eindgebruiker) en de politie, door afspraken te maken over de manieren van verificatie en 
opvolging van alarmen. De Stuurgroep heeft voor deze opdracht een werkgroep ingericht, 
welke een herzien Convenant tussen de politie en de beveiligingsorganisaties aangaande de 
organisatie en de opvolging van elektronische alarmen heeft opgesteld. De werkgroep heeft, 
naast het opleveren van het Convenant, voorgesteld om een structureel afstemmingsoverleg in 
te stellen, om zo de samenwerking tussen de Particuliere Alarmcentrales (PAC's) en de 
Diensten Regionaal Operationeel Centrum (DROC's) van de politie eenheden en het Landelijk 
Operationeel Centrum van politie te verbeteren en de afspraken in het Convenant uit te 
voeren. 

Instellen Afstemmingsoverleg 
De Stuurgroep SEBP heeft de aanbeveling overgenomen en heeft het Afstemmingsoverleg 
ingesteld. 

Het Afstemmingsoverleg heeft de volgende opdrachten: 
• het uitvoeren en monitoren van het Convenant aangaande de organisatie en de opvolging 

van elektronische alarmen; 
• het uitvoeren en monitoren van het Protocol Live View; 
• het verbeteren van de samenwerking tussen de PAC's en politie OC's; ) 
• het, in voorkomende gevallen, doen van verbetervoorstellen aangaande het Convenant en 

de samenwerking aan de Stuurgroep; 
• het rapporteren van de voortgang aan de Stuurgroep. 

Het voorzitterschap van het Afstemmingsoverleg ligt bij een hoofd (teamchef OC) van de 
politie, ondersteund door een hoofd van een PAC (lid NVB en/of VEBON-NOVB). 
De samenstelling van het Afstemmingsoverleg is als volgt: 
• één lid als vertegenwoordiger van de sectie 'PAC- VEBON-NOVB; 
• één lid als vertegenwoordiger van de sectie PAC NVB; 
• twee leden Politie OC (vertegenwoordiger Live View en vertegenwoordiger OC) 
• één secretaris; 
• één adviseur CCV (agenda lid); 
• één adviseur LMO; 
• één adviseur namens VNO-NCW/MKB-Nederland (opdrachtgevers van 

bevei I i g i ngsbed rijven). 
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De leden van het Afstemmingsoverleg zitten met mandaat aan tafel. 
De adviseurs van het overleg dragen bij vanuit hun specifieke kennis en expertise. 

Indien daarvoor aanleiding bestaat, kan het afstemmingsoverleg incidenteel met andere 
Partijen (zowel publiek als privaat) worden uitgebreid om te overleggen over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Het Afstemmingsoverleg bepaalt aan de 
hand van de agenda zelf de frequentie van de bijeenkomsten, maar minimaal twee maal per 
jaar. 

) PPS- Convenant Alarmverificatie 2.0 

) Werkstructuren t t 

Meldkamers Politie: 
'Noord Nederland 
'Oost Nederland 
'Midden Nederland 
'Noord Holland 
'Amsterdam 
'Den Haag 
'Rotterdam 
'Zeeland West Brabant 
'Oost Brabant 
'Limburg 

Georganiseerde MARC's: 
'Alarm Control NL 
'EuroPAC 
'G45 
'ING 
'Johnson Controls/Tyco 
'NVD Beveiligingen 
'Securitas 
'Siemens 
'SMC 
'Spyke 
'Stanley 
'Trigion 
'Verisure 
'e.a. 

Inbraak 
Overval 
Overige alarmen 

Bestuurlijk overleg 
Politie / NVB / VEBON-NOVB 

' t Aansluitcriteria 
Reactietijden STUURGROEP SEBP 

Registratie 
Verstrekken gegevens 

VNO-NCW/ Politie / NVB / VEBON-NOVB 

Beeldkwaliteit 
Live View ' t 
Ontwikkelingen 
Innovatie 

Afstemmingsoverleg 
VNO-NCW/ Politie/ NVB / VEBON-NOVB 
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