Avondklok in Nederland
Wanneer?
Vanaf zaterdagavond 23 januari 2021 om 21:00 uur geldt er in Nederland een avondklok. Deze geldt op alle
dagen van de week, vanaf ‘s avonds 21.00 uur tot 04.30 uur in de ochtend. De avondklok is vooralsnog van kracht
tot woensdag 10 februari 2021 om 04:30 uur.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat niemand in Nederland zich zonder geldige reden op straat mag bevinden. Uitzonderingen zijn er
alleen voor door de overheid aangegeven groepen. Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Heeft dit gevolgen voor uw beveiliging/veiligheid?
Deze avondklok zal, afhankelijk van hoe u uw beveiliging heeft ingericht, gevolgen kunnen hebben. U heeft een
inbraaksignaleringssysteem, een camerasysteem of ander technisch systeem dat is geconnecteerd met uw
particuliere alarmcentrale (PAC) die 24/7 voor u actief is.
Uw alarmcentrale zal - zoals altijd - na ontvangst van een alarmmelding in contact treden met de door u
opgegeven “sleutelhouders” dan wel “waarschuwingsadressen”. Conform afspraak worden die ook tijdens de
avondklok geïnformeerd over de alarmmelding en geacht worden naar het opgegeven object te rijden en aldaar te
controleren/verifiëren wat de oorzaak van de melding is. Zonder verificatie van een alarm geldt al vele jaren in
Nederland dat er geen politie-inzet is.

Reële verwachtingen?
Als gevolg van de avondklok zullen sleutelhouders onverhoopt toch minder genegen zijn om tijdens de uren van
de avondklok naar het object te rijden. Ondanks dat het mogelijk een calamiteit betreft. Bij eventuele controle door
een BOA of politiemedewerker zal de aanrijtijd van “sleutelhouders” en “waarschuwingsadressen” daarnaast
vertraging kunnen hebben.

Alternatieven?
Voor de duur van de avondklok zijn er diverse mogelijkheden om “sleutelhouders” dan wel
“waarschuwingsadressen” te ontlasten bij alarmmeldingen als gevolg van eventuele calamiteiten, schades of
andere situaties.
A. U zou bijvoorbeeld in contact kunnen treden met een bewakingsdienst (surveillance) die voor u de
alarmopvolging uitvoert tijdens deze avondklok. U realiseert hiermee een snelle responstijd en voorkomt
hiermee dat u of uw medewerkers beboet zouden kunnen worden.
B. U zou uw beveiligingssysteem ook kunnen voorzien van één of meerdere camera’s, zodat de
alarmcentrale binnen seconden kan meekijken wat de aanleiding voor het alarm is. Bij een daadwerkelijk
alarm zijn de beschikbare beelden bovendien binnen seconden bij de nationale politie.
C. En voor diegenen die een alarminstallatie hebben, maar geen service hebben van een particuliere
alarmcentrale, is het advies om een 24/7 abonnement te sluiten met de PAC. Zie www.gekeurdenveilig.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.rijksoverheid.nl/avondklok. Daar vindt u een overzicht van voor de
hand liggende vragen en antwoorden (Q&A). Tevens vindt u daar twee formulieren die elke werknemer/ZZP-er die
tijdens de avondklok op pad moet voor de werkgever/opdrachtgever bij zich moet hebben:
1. Een eigen verklaring die de werknemer/burger zelf moet invullen.
2. Een werkgeversverklaring die de werkgever moet invullen.
Dit format voor beide formulieren is dwingend voorgeschreven door de overheid en moeten dus worden gebruikt.
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