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26 APRIL VEILIG WONEN DAG 2012
Het Beveiligingscentrum organiseert in samenwerking met het CCV de Veilig Wonen
Dag 2012. Noteer donderdag 26 april alvast in uw agenda! In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren.

BEVEILIGINGSWIJZER 2012
De nieuwe BeveiligingsWijzer is uit. Hij is op diverse punten weer verbeterd. Zo is er
een motiverende tekst op de voorpagina opgenomen en inhoudelijk is de BeveiligingsWijzer weer helemaal actueel. Hij wordt naar alle belanghebbende partijen verzonden.
Een aantal PKVW-bedrijven laat ze gericht bezorgen bij potentiële klanten. Van de
oplage van 200.000 stuks zijn er inmiddels al weer 90.000 in omloop gebracht. De
nieuwe BeveiligingsWijzer staat ook weer op onze website
www.hetbeveiligingscentrum.nl

ONDERZOEK WERKWIJZE DADERS WONINGINBRAKEN
In samenwerking met het CCV is het Beveiligingscentrum een M.O.-onderzoek gestart
bij woninginbraken. Vorig jaar hebben wij u al gevraagd naar de ervaringen met cilindertrekken oftewel kerntrekken van cilinders en dat heeft tot een aanpassing in de
Richtlijn PKVW geleid.
Verzoek is dan ook aan u om bijzondere inbraken en inbraken in gecertificeerde woningen te melden. Een bijzondere inbraak is voor ons een inbraak via het glas; via
kerntrekken; met zwaar gereedschap (o.a. breekijzer )evt. slagsleutelmethode etc.
Inmiddels hebben we twee inbraken in gecertificeerde woningen onderzocht. Bij een
rijtjeswoning in Veenendaal heeft men vroeg in de avond met schroevendraaiers gewerkt. Eerst heeft men getracht het draairaam aan de achterzijde van de woning te
forceren. De twee gecertificeerde raamboompjes hielden dankzij de correcte montage
stand. De verlichte achterdeur werd dermate lang aangevallen dat de naaldhouten
kozijnstijl het begaf. Hierbij werd tevens geconstateerd dat de sluitkom van het
hoofdslot niet correct gemonteerd was. Twee daders van 16-17jr. werden kort na hun
daad aangehouden, dankzij de oplettendheid van de buren. De woning was in de
avond overduidelijk donker achtergelaten. Bij een gecertificeerde nieuwbouwwoning
werd eerst met een schroevendraaier getracht de houten voordeur open te breken en
aansluitend het keukenraam aan de voorzijde van de woning. Vervolgens ging men in
de vroege avond achterom en brak een actieve houten deur van een deurstel open.
Hierbij bleek dat de inbraak erg snel tot stand kwam omdat de sluithaak van de meerpuntssluiting niet in de juiste positie stond. Ook hier was de woning in de vroege
avond donker achtergelaten.
Meldt ons de bijzondere inbraken en die in gecertificeerde woningen. Actuele informatie houdt ons geloofwaardig. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Dat kan via
de mail, de website of via de telefoon.

RICHTLIJN EN PRODUCTENLIJST PKVW 2012
De nieuwe Richtlijn en Productenlijst PKVW is klaar. Hij is te downloaden via webwin-

kel van het CCV: www.hetccv.nl
OPLEIDING MONTEUR 29 FEBRUARI 2012
De Opleiding tot gecertificeerd Monteur PKVW wordt op 29 februari gegeven in IJsselstein. De Monteur PKVW is de medewerker van een erkend PKVW bedrijf die feitelijk
de woning beveiligd. Na deelname aan deze opleiding, kent de monteur de rol en de
taken van de monteur binnen het certificatieschema en de Beveiligingsrichtlijn van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen en is hij in staat conform Beveiligingsrichtlijn en de
montagehandleidingen te monteren. U kunt zich nog opgeven voor deze training. Het
inschrijfformulier vindt u op onze website: www.hetbeveiligingscentrum.nl

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@hetbeveiligingscentrum.nl
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