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Eerste gestolen scooter

Niet alleen gestolen
telefoons en laptops,
maar ook scooters
ziin tegenwoordig te
traceren vra een mge-
bouwd gps-systeem.
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ÀIïISTEBDtrDI -De politie heeft voor
de eerste keer een gestolen scooter op
kunnen sporen metbehulp van een iuge-
bouwd gps-systeem. De tweewielerwerd
vorige week ontvreemd uit een beveilig-
de parkeergarage in Amsterdam. De
meldkamer van de politie kon door mid-

del van het volgsysteem precies zien
waar de scooter stond, hoe Iaat deze was
gestolen enwaar hijzich dàama bevond.
Binnen eeu kwartier na de melding wa-
ren politieageuten ter plaatse.

Het gebruik van dit soort volgsyste-
men wsrdtsinds okober actiefgestimu-
Ieerd. Verzekeraars, politie, ANWB, de

tneewielerbrenche en de technische be-

veiligingsbranche zijn hiervoor de cam-
pagte Blijf van miin scooter af gestart.

Deze campagne promoot het installeren
van gps-volgpystemen in de saiid tegea
diefstal. De eigenaar van de scooter ont-
vangt inloggegerens voor het online in
de gaten houden van zijn eigendom. De
gegevens kunnen ook gekoppeld wor-
den aan een Facebook en Twitter-ac-
count waardoor ook alle contacten van

de berijder de scooter kunnen volgen.

Scooters zijn zeer in trekin het crimi-
nele circuir Alleen al ditjaarwerden lan-
deliik r3.ooo scooters gestolen. Hiervan
is slechts een kwart teruggevonden. Als
grootste bromfietsyerzekeraar stimu-
leert Unigaunt Yerzekeringen ds eerste

het gebruik van een door het Verzeke-

ringsbureau voernrigcriminaliteit (vby)
en §tiehting Certificering Motorrijtuig-
beveiliging,lSCM) goedgekeurd GPS-

volgsysteem onder haar verzekerden. Er
is momenteel één gecèrtificeerd volpys-
teem op de markt-

Dit GPS-systeem, ScootSecure, kost
r8g euro inclusid activeringskosten.
Maandelijks moet er 9,95 euro dgere.
kend worden. De kosten yan het inbou-
wen verschillen per installateur.


