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Huisregels voor de WhatsApp Buurtpreventie 

✓ Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 

 

✓ Deelnemers zijn woonachtig of werkzaam in de wijk waarvoor zij zich 

aanmelden. 

 

✓ De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. 

 

✓ Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

S = Signaleer 

A = Alarmeer 112 (géén spoed bel 0900-8844) 

A = App om je waarneming(en) bekend te maken aan anderen. 

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 

met de persoon. De bedoeling hiervan is dat we de plannen van de verdachte 

persoon verstoren. (“Zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig 

kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 

 

✓ Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al 

gebeld is en wat er aan de hand is. Voorkom een regen van 112 meldingen. 

 

✓ Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

 

✓ Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen 

mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig. 

 

✓ Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ 

van meerwaarde is. Dader-kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en 

gezicht kunnen ook goed beschreven worden zonder foto. Denk bij voertuigen 

aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. Foto’s mogen in ieder geval 

nooit buiten de groepen gedeeld worden. (Bijvoorbeeld op sociale media) 

Gedeelde foto’s worden door de beheerder doorgestuurd naar de Politie. 

Houd altijd rekening met de wetgeving en privacy. 

 

✓ Gebruik de WhatsApp groepen alleen waar deze voor bedoeld zijn en niet 

voor onderling contact/privéberichten of meldingen die niet buurtpreventie 

gerelateerd zijn. 

Reacties op een melding dienen van een toegevoegde waarde te zijn op de 

oorspronkelijke melding. Niet relevante reacties voor de melding kunt u in een 

privébericht aan het beheer sturen. 

 

✓ Nuttige downloads kunt u vinden op www.veilighouten.nl/downloads  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via de  

geboden mogelijkheden op www.veilighouten.nl/contact  

http://www.veilighouten.nl/downloads
http://www.veilighouten.nl/contact

