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Voorwoord

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar inbraak in bedrijven, dat is

uitgevoerd in opdracht van de directie Criminaliteitspreventie (DCP) van het minis-

terie van Justitie. Een verkorte versie van dit rapport is door de opdrachtgever uit-

gegeven in de DCP-rapportenreeks.

Het onderzoek omvat een analyse van bijna duizend processen-verbaal van aangifte,

een enquête onder benadeelde bedrijven, interviews met ruim tachtig daders en de

geregistreerde antecedenten van deze daders.

De tamelijk omvangrijke materiaalverzameling is mede gerealiseerd dankzij de

bereidwilligheid en behulpzaamheid van diverse personen en instanties in het

onderzoeksveld. De betrokkenen willen wij langs deze weg nogmaals bedanken voor

hun medewerking. In het bijzonder betreft dit de directie en medewerkers van alle

instellingen die de daderinterviews mogelijk gemaakt hebben (zie tabel 5), alsmede
de systeembeheerders van de politiedistricten die processen-verbaal van aangifte

verschaft hebben (zie tabel 1).

Tevens gaat onze dank uit naar diverse personen die vanuit het WODC aan dit onder-

zoek bijgedragen hebben. Gedurende de eerste maanden was de heer R.B.P. Hesse-

ling bij het onderzoek betrokken. Een interne herverdeling van werkzaamheden

noodzaakte hem om dit project de rug toe te keren. Mevrouw N. Suerink heeft een

groot deel van de selectie en codering van de processen-verbaal voor haar rekening

genomen en daarnaast meegeholpen bij het recruteren en interviewen van daders.

De heer V. Sabee'heeft eveneens een groot aantal processen-verbaal gecodeerd en

verder op buitengewoon voortvarende wijze bijgedragen aan de bedrijvenenquête

en het onderzoek naar de antecedenten van de geïnterviewde daders. Een bijzonder

woord van dank geldt de heer I.I.A. Essers. Hij heeft op zeer creatieve en coopera-

tieve wijze mensen en middelen weten te regelen om de materiaalverzameling zo

efficiënt mogelijk te doen verlopen. Mevrouw M. Sampiemon en mevrouw M. Kok

hebben het manuscript op zorgvuldige wijze 'drukklaar' gemaakt.

Ten slotte gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie (zie bij-

lage 1), die het onderzoek met een kritische blik volgden en de tekst van het rapport

van commentaar hebben voorzien.
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Samenvatting

Aanleiding en doel

De aandacht voor het bedrijfsleven als slachtoffer van criminaliteit is van betrekke-

lijk recente datum, terwijl slachtofferschap onder particulieren al jaren onderwerp

van wetenschappelijke studie vormt. Inmiddels is bekend dat het bedrijfsleven zich

relatief vaak met criminaliteit geconfronteerd ziet, volgens sommige studies zelfs

meer dan particulieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat van meer dan de helft van

alle criminaliteit een bedrijf het slachtoffer is. De daarmee gemoeide kosten lopen

in de honderden miljoenen guldens per jaar. Een vorm van criminaliteit waar het

bedrijfsleven veel mee te maken heeft, is inbraak.

Over inbraak in bedrijven en de mogelijkheden tot preventie daarvan is evenwel nog

maar weinig bekend. De kennis die er is, is gebaseerd op common sense en op

studies naar het delict woninginbraak; het ontbreekt aan systematische, wetenschap-

pelijke kennis op dit terrein. Die omstandigheid was voor de directie Criminaliteits-

preventie (DCP) van het ministerie van justitie aanleiding om het WODC opdracht te

geven tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Het onderzoek zou zich moeten richten op de motieven, achtergronden en in het

bijzonder de werkwijzen (modus operandi) van bedrijfsinbrekers. Het doel van het

onderzoek is het verzamelen van basismateriaal voor de opzet van concrete preven-

tieprojecten en -maatregelen.

Methode

In het onderzoek is van vier informatiebronnen gebruik gemaakt:

1 een kleine 1.000 processen-verbaal van aangifte (aangifte-pv's) en bijlagen, voor-

namelijk afkomstig uit de politieregio's Twente en Rotterdam-Rijnmond;

2 enquêtes onder bedrijven die blijkens de bestudeerde aangifte-pv's het slachtoffer

van bedrijfsinbraak geworden zijn;

3 interviews met 83 bedrijfsinbrekers;

4 in de Herkenningsdienstsystemen van de 25 regiokorpsen geregistreerde ante-

cedenten van de geïnterviewde daders.

Een analyse van 1.000 processen-verbaal van aangifte

Aangifte-pv's zijn allesbehalve een ideale informatiebron om kennis over inbraak in

bedrijven te verwerven, zo bleek gedurende het onderzoek. Het ontbreken van

prioriteit bij de politie voor dit delict en het derhalve veelal achterwege blijven van

een bezoek van technisch rechercheurs op de plaats van delictpleging zijn hieraan
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debet. De aangifte-pv's bleken vaak uiterst summier te zijn. Over tal van aspecten

van een inbraak bevatten de 1.000 pv's geen gegevens. De resultaten van dit gedeelte

van het onderzoek leverden het volgende op.

Modus operandi

In het merendeel van de bestudeerde zaken hebben de daders zich toegang verschaft

door het verbreken, forceren, losrukken, inslaan of intrappen van deuren en/of

ramen. Meer buitenissige modus operandi, zoals het met auto's inrijden van een pui

of'hengelen', komen in deze zaken nauwelijks voor. Welke gereedschappen daders

gebruiken om zich toegang te verschaffen, is in bijna drie kwart van de gevallen niet

bekend. Is hier wel iets over bekend, dan betreft het vrijwel altijd breekvoorwerpen,

zoals koevoet, breekijzer en schroevedraaier of iets wat als zodanig dienst kan doen,

zoals een straatsteen of stoeptegel. Ramen en deuren zijn het meeste het doelwit van

inbrekers. Over de binnengedrongen zijde van het pand is in bijna de helft van de

gevallen niets bekend. Doorgaans wordt de begane grond benaderd; inbraak via

hoger gelegen etages komt nauwelijks voor.

Buit

De buit varieert sterk, zowel in aard als in waarde. De meest gestolen artikelen zijn

contant geld, faxapparaten, gereedschappen, computerapparatuur en auto-acces-

soires c.q. autogereedschappen. De waarde van de gestolen goederen, die gemiddeld

een kleine achtduizend gulden bedraagt, varieert van zeer geringe bedragen tot meer

dan anderhalve ton.

Seizoen, maand, dagen tijdsduur

Noch de verschillende jaargetijden, noch de maanden van het jaar geven verschillen

te zien in de frequentie waarmee bedrijfsinbraak voorkomt. Anders liggen de zaken

bij de dagen van de week en dagdelen waarop bedrijfsinbraken plaatsvinden. Onge-

veer 40% van de zaken speelt zich af in de weekends (inclusief vrijdagavond/-nacht).

Verder zijn de avond en nacht duidelijk favoriet. Over de duur van een bedrijfs-

inbraak valt niet veel te zeggen, omdat in veel gevallen alleen bekend is op welk

tijdstip het bedrijf door de laatste werknemer is verlaten, vaak om vijf à zes uur

's middags, en het tijdstip waarop de eerste weer is begonnen en het delict ontdekte,

meestal rond acht uur's ochtends. Ergens in die tijdspanne moet het delict zich dan

voltrokken hebben. Duidelijk wordt in elk geval wel dat de meeste inbraken in de

avond en/of nacht plaatsvinden.

Over het geheel genomen komt een tamelijk stereotiep beeld van het delict bedrijfs-

inbraak uit de bestudeerde zaken naar voren. Het hele jaar door, vooral in de duister-

nis van avond en nacht, verbreken daders deuren of ramen om geld, gereedschap-

pen, fax- en computerapparatuur weg te nemen.
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Kenmerken van de slachtoffers

Over ongeveer de helft van de benadeelde bedrijven waarvan een aangifte-pv in dit

onderzoek is betrokken, is aanvullende informatie beschikbaar, verzameld met

behulp van een enquête.

Beveiligingsvoorzieningen en -personeel

Bij de meeste benadeelde bedrijven blijken bouwkundige c.q. mechanische voor-

zieningen te zijn getroffen ter beveiliging tegen criminaliteit. Eveneens hebben de

meeste bedrijven zich door middel van elektrische of elektronische maatregelen

beveiligd. De aanwezigheid van personeel met een beveiligingstaak blijkt minder

wijd verbreid te zijn. Iets minder dan de helft van de bedrijven heeft zelf werknemers

in dienst met beveiliging als hoofdtaak, of maakt gebruik van een externe beveili-

gingsdienst. Wat dit betreft, steken de bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek

wat mager af bij 1.094 in het kader van ander onderzoek (PPS-onderzoek) geënquê-

teerde bedrijven. Van die 1.094 bedrijven kan maar liefst drie kwart beschikken over

een beveiligingsdienst danwel over personeel met beveiliging als hoofdtaak.

Betrokkenheid van het personeel bij de beveiliging

In ongeveer de helft van de bedrijven bestaat een beveiligingsbeleid en bij 40% van

die bedrijven bestaat daartoe ook een beveiligingsplan. Daarmee wijken de

bedrijven niet af van de cijfers uit het PPS-onderzoek. Bij bijna een vijfde van de 391

bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek zijn alle werknemers getraind en/of

geïnstrueerd in het voorkomen van criminaliteit; bij eveneens ongeveer een vijfde

deel zijn uitsluitend de met beveiliging belaste werknemers getraind in preventie;

bij meer dan de helft van deze bedrijven is daarentegen geen van de werknemers

geïnstrueerd in het voorkomen van criminaliteit. Deze resultaten verschillen niet

noemenswaardig van die uit het PPS-onderzoek.

De wijze waarop de werknemers met de beveiligingsvoorschriften omgaan, is bij

bijna twee derde van de bedrijven zorgvuldig tot zeer zorgvuldig, ongeveer overeen-

komend met de resultaten van het PPS-onderzoek. De bedrijfsbeveiliging is volgens

de bedrijven zelf in ruim een derde van de gevallen goed tot zeer goed, bij bijna de

helft redelijk en bij 15% matig of slecht.

Hoewel het merendeel van de bedrijven uit dit onderzoek bouwkundige, mecha-

nische, elektrische of elektrotechnische voorzieningen getroffen heeft, wijzen de

onderzoeksresultaten uit dat nog wel wat te verbeteren valt op het gebied van

bedrijfsbeveiliging. Gemiddeld 80% van alle inbraakalarmmeldingen bij de bedrij-

ven bleek loos alarm te betreffen. Verder blijkt er in ongeveer de helft van de
bedrijven geen beleid ter beveiliging tegen criminaliteit te bestaan. Bovendien is

bij ruim de helft van de bedrijven geen van de werknemers geïnstrueerd in het

voorkomen van criminaliteit en laat de zorgvuldigheid van de medewerkers in de

omgang met beveiligingsvoorschriften te wensen over. Met de beveiliging van de
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bedrijfsvestiging in totaal is het bij slechts ruim een derde van de bedrijven goed of

zeer goed gesteld.

Daders aan het woord

Er zijn 83 bedrijfsinbrekers geïnterviewd. Het merendeel van die interviews vond

plaats in penitentiaire inrichtingen. Voor het merendeel zijn de geïnterviewde

daders relatief laag opgeleide Nederlandse jonge mannen tussen de twintig en dertig

jaar. Of deze dadersteekproef representatief is voor de populatie bedrijfsinbrekers in

ons land, is niet duidelijk omdat nu eenmaal niets over die populatie bekend is. Uit

de resultaten blijkt evenwel dat de ondervraagde groep op een aantal kenmerken

een behoorlijke spreiding te zien geeft. De steekproef is dus in elk geval niet een-

zijdig, zodat deze waarschijnlijk een goed inzicht geeft in het hele scala van werk-

wijzen, ervaringen en motieven van inbrekers. Of de getalsmatige verhoudingen

echter overeenstemmen met die in de populatie, valt niet te zeggen.

In de gevolgde methode - daders zelf aan het woord laten - schuilt het gevaar dat de

geïnterviewden hun keuzes en werkwijzen `rationeel reconstrueren', met andere

woorden: zij schilderen hun werkwijzen `mooier' af dan ze in werkelijkheid waren.

De daders kunnen geneigd zijn om niet te vertellen hoe het gegaan is, maar hoe het

had moeten gaan. Door tijdens de interviews door te vragen is geprobeerd dit

probleem te ondervangen. Naar het oordeel van de interviewers hebben de verhalen

van de daders een hoog realiteitsgehalte.

Voorbereiding van een bedrijfsinbraak

Bij het plegen van bedrijfsinbraken opereert het merendeel van de geïnterviewde

daders doorgaans planmatig. Bij de voorbereiding maken zij in ruime mate gebruik

van tips en andere informatiebronnen. In veel gevallen fungeert een werknemer van

het te benadelen bedrijf als informatiebron. Daarnaast verzamelt men informatie

door observatie van de buitenkant van het bedrijf en in mindere mate van het per-

soneel of de bewaking. De van tevoren verzamelde informatie heeft vooral betrek-

king op de toegankelijkheid van het pand, de aanwezigheid van een alarm en de buit.

Bij de keuze voor een object laten inbrekers zich vooral leiden door de situering van

het bedrijf en het type buit. De daders hebben een voorkeur voor bedrijven op een

bedrijventerrein, of in ieder geval voor de afwezigheid van woningen in de nabijheid

van het object. Het merendeel van de respondenten heeft geen voorkeur voor de

aard van de bebouwing, de omvang van het bedrijf of het type branche. Van tevoren

hebben de meeste daders een duidelijk idee over de aan te treffen buit. Favoriete

buit is: geld, beeld- en geluidsapparatuur, computers en rookartikelen, of alle

goederen die `goed in de markt liggen' danwel waar afnemers om vragen.

Seizoen, maand, dagen tijdsduur

Inbraken in bedrijven worden bij voorkeur's avonds of's nachts gepleegd. Het

merendeel van de daders heeft geen voorkeur voor een bepaald seizoen of bepaalde
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dagen van de week. De meeste daders opereren doorgaans in teamverband in de

eigen woonplaats of de omgeving daarvan. Een auto of vrachtauto (in verband met

de te vervoeren buit) is daarbij het meest gebruikte vervoermiddel. Vaak betreft het

sloopauto's, gestolen of gehuurde auto's om de kans op argwaan van derden te

verminderen en eventuele opsporing via het kenteken te bemoeilijken.

Werkwijzen

De meest voorkomende werkwijzen om binnen te dringen zijn: verbreken, forceren,

vernielen, inslaan, intrappen of ingooien van ruiten en deuren. Ongeveer 12%

prefereert het dak. Men bedient zich van schroevedraaiers of breekvoorwerpen.

Over het algemeen springen daders zorgvuldig met sporen om: zij dragen bijvoor-

beeld handschoenen en proberen braakschade zoveel mogelijk te beperken. Beveili-

gingsmaatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk, compartimentering, rolluiken,

schrikverlichting, camera's, luid alarminstallaties en de aanwezigheid van beveili-

gingsdiensten, blijken de meeste daders er niet van te kunnen weerhouden hun slag

te slaan, althans dat zeiden zij. De wijze waarop sommige daders alarminstallaties

saboteren, verdient de kwalificatie `professioneel'. Over de afschrikkende werking

van een stil alarm zijn de bedrijfsinbrekers verdeeld. Ongeveer de helft zegt zich

hierdoor niet te laten weerhouden, maar de andere helft daarentegen wel. De

aanwezigheid van waakhonden wordt door een meerderheid van de daders als een

serieuze barrière gezien. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van portiers in een

bedrijfspand.
Ongeveer de helft van de daders is tijdens een inbraak meestal onder invloed van

drugs. Voor het merendeel van deze groep houdt het druggebruik tijdens een kraak

verband met verslaving. Echter voor enkele daders fungeren drugs als middel om

inbraak te vergemakkelijken (angstreductie).

Een meerderheid van de daders is weleens gehinderd tijdens een inbraak, hetzij door

voorbijgangers, hetzij door bewakers of personeel van het bedrijf. De meest voor-

komende reactie op een verstoring is vluchten. Enkele daders geven er blijk van niet

terug te deinzen voor het gebruik van fysiek en/of verbaal geweld ten opzichte van

verstoorders.

Na afloop van een kraak wordt de buit doorgaans zo snel mogelijk naar een heler

gebracht. De opbrengst besteden de daders aan de bekostiging van een luxueus

leven, uitgaan en drugs.

Over het geheel bezien, blijken de meeste van de 83 geïnterviewde daders niet over

één nacht ijs te gaan bij het plegen van een bedrijfsinbraak, althans als we afgaan op

hetgeen de daders tijdens de interviews naar voren brachten. De daders zeggen hun

zaakjes goed voor te bereiden, waarbij zij diverse informatiebronnen raadplegen.

Ook bij de uitvoering gaan de daders doordacht en voorzichtig te werk, wat bijvoor-

beeld blijkt uit het vermijden van sporen en het op soms zeer slimme wijze sabote-

ren of omzeilen van beveiligingsmaatregelen. Daarnaast blijken de daders ook een

zekere mate van impulsiviteit en irrationaliteit aan de dag te leggen. Zo gaven zij aan
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vooral vanwege de `kick' en de spanning vermogensdelicten te plegen en laten som-

migen `het gevoel' een doorslaggevende rol spelen bij de beslissing om een kraak te

zetten (of te continueren). Bedrijfsinbrekers handelen dus niet louter beredeneerd

en calculerend. Daarnaast hebben bedrijfsinbrekers ook met angst te maken, die zij

proberen te reduceren door het gebruik van drugs en/of alcohol. De daders zijn,

afgaand op hun verhalen, in een aantal opzichten echter dermate geraffineerd,

inventief en professioneel dat een adequate en toch nog enigszins betaalbare

preventie haast ondoenlijk lijkt.

Criminaliteitsprofiel van de geïnterviewde daders

De 83 geïnterviewde daders hebben naast bedrijfsinbraak een flink aantal delicten

op hun naam staan, zo blijkt uit zowel de politiële antecedentenregistraties in het

Herkenningsdienstsysteem (HKS) als hetgeen de daders tijdens de interviews

vertelden. Het delictverleden van de daders kenmerkt zich door een bonte

verscheidenheid en grote hoeveelheid van gepleegde feiten. Het merendeel van de

daders is al jaren actief in het criminele veld en beperkt zich allerminst tot inbraak

in bedrijven. Ruim de helft pleegt woninginbraken, een vijfde doet aan autodiefstal

en een kwart kraakt auto's. De belangrijkste redenen om vermogenscriminaliteit te

plegen zijn het geld, de `kick' en de spanning, de bekostiging van druggebruik of

-verslaving of de financiering van een luxueus leventje.

Voorts pleegt een meerderheid van de 83 daders ook delicten in de geweldssfeer,

soms zelfs zeer ernstige feiten. Zo heeft ongeveer een derde weleens een overval

gepleegd en staat 14% in het HKS wegens (poging tot) doodslag/moord geregistreerd.

De meeste daders zijn veelvuldig met de politie in aanraking geweest, getuige de

tientallen en bij sommige daders zelfs honderden registraties die aangetroffen

werden. Gezien de grote aantallen delicten waar de daders zelf tijdens de interviews

over spraken, is de hoeveelheid aangetroffen HKS-registraties niet verbazend. De

overeenstemming tussen de door daders zelf gemelde delicten en de HKS-registraties

kan overigens beschouwd worden als een bevestiging van de indruk dat de inter-

views een werkelijkheidsgetrouw beeld opleveren.

Concluderend blijken vrijwel alle daders meer dan alleen bedrijfsinbraak op hun

kerfstok te hebben. Het criminele milieu waar veel van deze jongens zich in be-

wegen, het gebruik van harddrugs, de behoefte aan veel geld en de algehele sfeer die

de interviews uitademen (zie de citaten in de hoofdstukken 5 en 6), maken aan-

nemelijk dat zich in het leven van deze personen ook weleens andere delicten dan

bedrijfsinbraken aandienen.

Het relatief grote aantal plegers van gewelddelicten, tezamen met het feit dat veel

van de respondenten op het moment van interviewen in een penitentiaire inrichting

verbleven, doen vermoeden dat het onderzoek onder relatief `zware jongens' heeft

plaatsgevonden.



Samenvatting

Résumé

7

Uit de analyse van 1.000 aangiftes komt een tamelijk stereotiep beeld van bedrijfs-

inbraak boven water: het hele jaar door, vooral in de duisternis van avond en nacht,

verbreken daders deuren of ramen om geld, gereedschappen, fax- en computer-

apparatuur weg te nemen. De slachtoffers zijn veelal weliswaar op technische en/of

elektronische wijze tegen inbraak gewapend, zo wees een enquête onder de

benadeelden uit, maar zowel het algehele niveau van de beveiliging als de kwaliteit

daarvan lijkt te wensen over te laten. Zo blijkt loos alarm vaak voor te komen en in

veel gevallen is het personeel onvoldoende betrokken bij de beveiliging van het

bedrijf. Daders maken handig gebruik van deze omstandigheid, zo bleek uit

interviews met 83 bedrijfsinbrekers. Deze daders, die trouwens een indrukwekkende

lijst criminele antecedenten van uiteenlopende aard op hun naam hebben staan,

geven te kennen soms uiterst geraffineerd en planmatig te werk te gaan, zowel bij de

voorbereiding van een bedrijfsinbraak als tijdens de feitelijke uitvoering. Tegelijker-

tijd blijken de daders ook een zekere mate van impulsiviteit en irrationaliteit aan de

dag te leggen.

Tot slot

Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor de preventie van

inbraak in bedrijven. De aanbevelingen zijn gericht op onder meer een verbetering

van de kwaliteit van de bedrijfsbeveiliging in technisch opzicht (o.a. kwaliteit en

controle van voorzieningen, in het bijzonder alarminstallaties) en op een grotere be-

trokkenheid van bedrijven zèlf bij de beveiliging (beveiligingsbeleid, instructie van

personeel). Dat de bedrijfsbeveiliging op die punten tekort schiet, kwam naar voren

uit de daderinterviews en werd bevestigd door de enquêtes die onder benadeelde

bedrijven zijn uitgevoerd. Voorts wordt aanbevolen om de surveillances van politie

en particuliere beveiligers te optimaliseren (o.a. niet alleen `rondjes rijden, meer

surveilleren buiten kantooruren wanneer de meeste bedrijfsinbraken plaatsvinden).

Verder wordt gepleit voor een betere registratie van bedrijfsinbraken door de politie,

een geïntensiveerde aanpak van heling en het tot stand brengen van een samen-

werking tussen bedrijven, gemeente, particuliere beveiligers en verzekeraars (zie

paragraaf 7.3 voor een volledig overzicht van aanbevelingen).
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Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

De aanleiding tot het onderzoek is een opdracht van de directie Criminaliteits-

preventie (DCP) van het ministerie van Justitie om een onderzoek naar inbraak in

bedrijven te verrichten. Doel van het onderzoek is het verzamelen van basis-

materiaal voor de opzet van concrete preventieprojecten en -maatregelen. Deze

opdracht komt voort uit het feit dat de tot op heden in het bedrijfsleven toegepaste

preventiemaatregelen voornamelijk zijn gebaseerd op common sense en kennis over

woninginbraak. Het ontbreekt aan systematisch, wetenschappelijk onderzoek op dit

terrein. Dit onderzoek moet (een deel van) die leemte opvullen.

1.2 Het bedrijfsleven als slachtoffer van criminaliteit

Terwijl criminaliteit en slachtofferschap onder particulieren al jaren onderwerp van

wetenschappelijk onderzoek vormen, is het bedrijfsleven als slachtoffer van crimina-

liteit pas kort geleden ontdekt. Slachtofferschap onder bedrijven werd voordien veel

minder als een maatschappelijk probleem beschouwd dan slachtofferschap onder

particulieren (Shapland e.a. 1991; Johnston e.a., 1994). Er was dan ook maar weinig

bekend over slachtofferschap onder het bedrijfsleven (zie o.a. Bureau Van Dijk, Van

Soomeren en Partners, 1990; Van Hoek e.a., 1990; Shapland e.a., 1991).

Inmiddels is bekend dat het bedrijfsleven relatief veel met criminaliteit geconfron-

teerd wordt. Volgens een ruwe becijfering van Van Hoek e.a. (1990) is van circa 55%

van alle in ons land gepleegde delicten een bedrijf het slachtoffer, terwijl particulie-

ren 37% voor hun rekening krijgen. Ook uit Engels onderzoek blijkt dat bedrijven

veel meer met criminaliteit geconfronteerd worden dan particulieren (Shapland e.a.,

1991; Tilley, 1993). Op grond van onderzoek van Junger en Van Hecke (1988) becijfe-

ren Van Dijk en Roëll (1988) dat 57% van de totale schade als gevolg van criminaliteit

ten laste van het bedrijfsleven komt (15% detailhandel, 42% overige bedrijven), 21%

ten laste van particulieren en de resterende 28% ten laste van de overheid. Uit de

eerste Nederlandse slachtofferenquête onder bedrijven die enkele jaren geleden

onder 1.250 bedrijven is uitgevoerd (Van Hoek e.a., 1990) blijkt dat 42% van alle

Nederlandse bedrijfsvestigingen in 1988 slachtoffer van criminaliteit is geworden.

Uit de 'Bedrijvenmonitor'1 (Geerlof e.a., 1992) is bekend dat 38,1% van de Nederland-

se bedrijven en instellingen gedurende een periode van een jaar, één of meer keer

1 De 'Bedrijvenmonitor', ook wel bekend onder de benaming'Politiemonitor bedrijven en instellingen', is

In 1992 onder 900 bedrijven en instellingen op landelijke schaal en tegelijkertijd onder een kleine 2.000

bedrijven en instellingen in Rotterdam uitgevoerd.
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slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit is geworden. Volgens zowel de

Bedrijvenmonitor als de Eerste Nederlandse slachtofferenquête lopen de daaruit

voortvloeiende kosten voor het bedrijfsleven in de honderden miljoenen per jaar.

1.3 Inbraak in bedrijven: omvang en financiële schade

10

De voorgaande cijfers betreffen slachtofferschap van criminaliteit in al haar facet-

ten. Dit onderzoek is evenwel toegespitst op inbraak. Recent Engels onderzoek

(Johnston e.a., 1994) wijst uit dat inbraak het belangrijkste criminaliteitsprobleem is

waar bedrijven mee in aanraking komen. In ons eigen land bleek volgens de

Bedrijvenmonitor 17,2% van de bedrijven en instellingen slachtoffer van (poging tot)

inbraak te worden. Uitgesplitst naar object, is 8,8% van de bedrijven slachtoffer van

inbraak in voertuigen en 13,0% van inbraak in opstallen (Geerlof e.a., 1992).

Uit de Eerste Nederlandse slachtofferenquête blijkt dat in 1988 21% van de bedrijfs-

vestigingen in ons land minstens eenmaal is getroffen door (poging tot) inbraak in

de opstallen en/of bedrijfswagens (Van Hoek e.a. 1990; Bureau Van Dijk en Van

Soomeren en Partners, 1990). Met andere woorden, één op de vijf bedrijven is in een

jaar tijd minstens eenmaal geconfronteerd met een (poging tot) inbraak. Met de

totale directe3 schade ten gevolge van zowel braak als ontvreemding van goederen

was een bedrag van 631,8 miljoen gulden gemoeid en daarmee is dit het delict dat de

meeste schade veroorzaakt (Van Hoek e.a. 1990).

1.4 Onderzoeksvragen en globale opzet

De opdrachtgever voor dit onderzoek, de DCP, heeft expliciet verzocht om het onder-

zoek te richten op de motieven, achtergronden en in het bijzonder de werkwijzen

(modus operandi) van bedrijfsinbrekers, alsmede op eventuele verschillen hierin

tussen bedrijfsinbraak en woninginbraak.4 Dit verzoek is geconcretiseerd in zes

onderzoeksvragen.

1 Wat zijn de achtergronden van inbrekers in bedrijven? Hierbij gaat het om sociaal-

demografische gegevens, problemen in de sociale sfeer (hulpverlening, drugs,

financiële problemen) en crimineel verleden.

2 Wat zijn de werkwijzen van bedrijfsinbrekers? Deze onderzoeksvraag betreft de

2 Doordat bedrijven het slachtoffer van inbraak in zowel opstallen als voertuigen kunnen zijn, resulteert de

som van de slachtofferpercentages van deze twee feiten in een hoger percentage dan de vermelde 17,2%

bedrijven waar het in totaal om gaat.

3 Van Hoek e.a. (1990) maken onderscheid tussen directe en indirecte schade door criminaliteit. Onder

directe schade van inbraak wordt verstaan de braakschade plus de (dag)waarde van het gestolene. Indirec-

te schade is de schade die als een soort neveneffect van het delict optreedt: vertraging of stagnatie van de

produktie (door bijvoorbeeld beschadiging van machines), het mislopen of niet kunnen nakomen van

leverantie-afspraken of contracten en andere schade die niet onder directe schade valt.

4 Naar de motieven, achtergronden en modus operandi van woninginbrekers heeft de DCP in het recente

verleden een onderzoek doen verrichten door Bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners (zie onder

meer Korthals Altes, 1989; Van Burik e.a., 1991).
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punten: eventuele voorbereidingen voor een inbraak, de keuze voor locaties,

objecten en buit, gevolgde werkwijzen om binnen te komen, de buit te bereiken,

te vervoeren enzovoort.

3 Welke motieven spelen een rol bij de werkwijze van bedrijfsinbrekers? Hierbij gaat

het om de motieven en keuzes die een rol spelen bij de beslissing om te gaan

inbreken, om een bepaalde locatie of een bepaald bedrijf te benaderen (denk

aan onder meer: de (verwachte) buit, aanwezigheid van mensen, toegankelijk-

heid en preventieve of beveiligingsvoorzieningen).

4 Hoe beoordelen bedrijfsinbrekers-diverse beveiligings- en preventieve maatregelen en

hoe gaan zij daar in de praktijk mee om? Deze vraag hangt samen met het-

geen bij de onderzoeksvragen 2 en 3 vermeld is.

5 Wat zijn de kenmerken van de door inbraak benadeelde bedrijven? Hierbij moet

gedacht worden aan type bedrijf, bedrijfsgrootte, geografische situering en

beveiligingsmaatregelen.

6 In hoeverre verschillen de motieven, werkwijzen en achtergronden van inbrekers in

bedrijven van die van woninginbrekers? Dit betreft een vergelijking van de resul-

taten op de onderzoeksvragen 1 t/ m 4 met de resultaten van een in opdracht van

de DCP uitgevoerd onderzoek naar woninginbrekers (zie o.a. Korthals Altes,

1989).

Het onderzoek is opgezet als een exploratief onderzoek waarin diverse databronnen

geraadpleegd worden. De opdrachtgever heeft de wens geuit om 1.000 zaken aan de

hand van processen-verbaal van aangifte (aangifte-pv's) te bekijken, alsmede om

ongeveer 100 bedrijfsinbrekers te interviewen. Op grond van de pv's kan een meer

generalistisch beeld van het delict bedrijfsinbraak verkregen worden. Met de dader-

interviews kan meer zicht verkregen worden op het `hoe en waarom' van sommige

feiten. De aard van de onderzoeksvragen maakt het onmogelijk dit onderzoek uit te

voeren zonder daders zèlf aan het woord te laten.

Aan de twee genoemde bronnen, daderinterviews en aangifte-pv's, zijn twee infor-

matiebronnen toegevoegd, te weten enquêtes onder de bedrijven waarvan een

aangifte-pv in het onderzoek betrokken wordt, en politiële antecedentenregistraties

van de geïnterviewde daders. De reden om enquêtes onder benadeelde bedrijven uit

te voeren is dat aangifte-pv's onvoldoende informatie zullen bevatten over (mogelijk

relevante) kenmerken van de bedrijven, zoals geografische situering en de wijze van

beveiliging. De antecedentenregistraties van de daders verschaffen informatie over

de criminele achtergrond van deze inbrekers.
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In het onderzoek zijn vier databronnen gebruikt:

1 aangifte-pv's (en eventuele bijlagen);

2 enquêtes onder benadeelde bedrijven;

3 interviews met daders;

4 in de Herkenningsdienstsystemen van de 25 regiokorpsen geregistreerde antece-

denten van de geïnterviewde daders.

Voor elk van deze bronnen wordt in dit hoofdstuk toegelicht op welke manier zij zijn

gebruikt, welke overwegingen daarbij een rol speelden, welke problemen zich voor-

deden en wat uiteindelijk het resultaat was in termen van aard en hoeveelheid onder-

zoeksgegevens, respons en representativiteit.

2.1 Processen-verbaal van aangifte

Locaties

In eerste instantie zijn twee gebieden geselecteerd voor de verzameling van aangifte-

pv's, namelijk Rotterdam plus omgeving5 en Twente. De voornaamste overweging om

juist deze twee gebieden te kiezen was dat inbraakzaken uit zowel de Randstad als

een niet-Randstedelijk gebied in het onderzoek vertegenwoordigd zouden moeten

zijn.

In tweede instantie zijn enkele onderzoekslocaties toegevoegd. De redenen hiervoor

zijn overwegend praktisch van aard. In het kader van een onderzoek naar de haal-

baarheid van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten (PPS)6 gericht op de beveili-

ging van bedrijventerreinen, zou het WODC bedrijven op diverse terreinen met een

enquête benaderen. Voor het onderhavige onderzoek naar bedrijfsinbraken zouden

eveneens bedrijven geënquêteerd worden als aanvulling op de tamelijk summiere

informatie in de aangifte-pv's (zie paragraaf 2.2). Toen eenmaal bleek dat de onder-

werpen van de bedrijvenenquêtes in de twee onderzoeken elkaar grotendeels zou-

den overlappen, leek het efficiënt om (na geringe aanpassing van de enquête) een

aantal in het kader van PPS benaderde bedrijventerreinen aan de locaties van het

bedrijfsinbraakonderzoek toe te voegen. Op die manier is een aantal bedrijventerrei-
nen waar PPS-onderzoek werd uitgevoerd, aan het bedrijfsinbraakonderzoek toe-

gevoegd. Het betreft de bedrijventerreinen 'De Geer / Groote Lindt' in Zwijndrecht

(politieregio Zuid-Holland-Zuid), 'De Veegtes' in Venlo (regio Limburg-Noord) en

5 In de politieregio Rotterdam-Rijnmond is een aantal districten met relatief veel bedrijvigheid geselec-

teerd.

6 Om verwarring te voorkomen: deze projecten staan ook bekend onder de aanduiding ~-projecten, wat

staat voor Public Private Partnership.
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'Spaanse Polder', `Oost-Abtspolder' en `Gravelandse Polder' in Schiedam/Rotterdam

(regio Rotterdam-Rijnmond).

Dataverzameling en -selectie

Bij de desbetreffende regiokorpsen zijn aangifte-pv's verzameld. Op verzoek van het

WODC hebben systeembeheerders van de korpsen materiaal uit de (geautomatiseer-

de) bedrijfsprocessensystemen gedestilleerd. Drie selectiecriteria zijn daarbij gehan-

teerd: aard van het delict (diefstal), object (bedrijf) en periode (1 september 1992

t/m 31 december 1993). Deze procedure resulteerde in 4.000 à 5.000 aangifte-pv's

met bijbehorende lijsten van gestolen goederen, verklaringen van verdachten (zel-

den aanwezig) en getuigenverklaringen (eveneens zelden aanwezig).

Vervolgens is uit de duizenden verzamelde aangifte-pv's een selectie gemaakt. Daar-

bij zijn opnieuw drie criteria gehanteerd. Het eerste criterium betreft het type slacht-

offer. Zaken waarin een werknemer of klant van een bedrijf slachtoffer geworden

was, vielen buiten het onderzoek. Een bedrijf moest zèlf slachtoffer zijn geworden.

Het tweede criterium behelst de situering van het benadeelde bedrijf: elk bedrijf dat

is gesitueerd op een bedrijventerrein of anderszins in een cluster van bedrijven,

kwam voor het onderzoek in aanmerking. Het derde criterium behelst de toeganke-

lijkheid van een bedrijfsvestiging voor het publiek. Bedrijfsvestigingen met een

detailhandelsfunctie (winkels, benzinestations) of anderszins voor het publiek toe-

gankelijke bedrijfsvestigingen (bijvoorbeeld reisbureaus, huisartspraktijken) zouden

in principe buiten het onderzoek gehouden worden. Inbraken in opslagruimtes en

magazijnen kwamen daarentegen weer wèl in aanmerking, ook wanneer deze

behoorden tot een voor het publiek toegankelijk bedrijf. Tevens kwamen grote detail-

handelsvestigingen met een `magazijnachtig' karakter, zoals bouwmarkten of grote

woonwarenhuizen, voor het onderzoek in aanmerking.

In de praktijk bleek het vaak niet goed mogelijk om vast te stellen of een aangifte-pv

al dan niet voor het onderzoek in aanmerking kwam. Uit de informatie in het pv viel

domweg niet op te maken wat voor soort bedrijf het betrof en hoe het gesitueerd

was. In een aantal gevallen was aan het laatste nog wel iets te doen: aan de hand van

het adres van de benadeelde bedrijven en met behulp van talloze plattegronden en

gemeentelijk documentatiemateriaal viel soms te achterhalen of een bedrijf op een

bedrijventerrein was gesitueerd of niet. Desondanks zijn honderden aangiftes niet in

het onderzoek opgenomen, omdat onmogelijk bleek vast te stellen of aan het tweede

en derde criterium werd voldaan.

Uiteindelijk zijn na het selectieproces 968 aangifte-pv's overgebleven. Daarvan zijn

682 pv's afkomstig uit de in eerste instantie in Twente en Rotterdam plus omgeving

geselecteerde gebieden (respectievelijk 231 en 451); 286 pv's zijn afkomstig van de in

tweede instantie naar aanleiding van de PPS-projecten toegevoegde locaties, de

reeds vermelde bedrijventerreinen in Venlo, Zwijndrecht, Schiedam en Rotterdam. In

tabel 1 is een overzicht gegeven van de uiteindelijke aantallen bestudeerde aangifte-

pv's geordend naar politieregio en -district.
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Tabel 1: Aantal geselecteerde processen-verbaal, geordend naar politieregio en -district

15

politieregio/-district aantal

Rotterdam-Rijnmond 439

Schiedam (district 2) 208

Rotterdam-Noord (district 5) 61

Rotterdam-Oost (district 6) 28

Capelle a/d IJssel (district 7) 50

Ridderkerk (district 8) 49
Spijkenisse (district 11) 43

Twente 451

Noord-Oost Twente (district 1) 61

Noord-West Twente (district 2) 193

Midden-Twente (district 3) 95

Zuid-Twente (district 4) 102

Limburg-Noord 14

Venlo (district 2) 14

Zuid-Holland-Zuid 64
Zwijndrechtse Waard (district 2) 64

totaal 968

2.2 Enquêtes onder benadeelde bedrijven

Van meet af aan is het de bedoeling geweest om de bedrijven die blijkens de aangifte-

pv's slachtoffer van bedrijfsinbraak zijn geworden, te benaderen met een enquête.

De reden daarvan is dat de pv's te summier zijn waar het gaat om informatie over

kenmerken van de betrokken bedrijven, zoals onder meer omvang, ligging, getroffen

beveiligingsmaatregelen en aangebrachte alarmsystemen. Alleen de bedrijven zelf

kunnen die informatie verschaffen.

Bij de in eerste instantie geselecteerde gebieden in Rotterdam en Twente is de vol-

gende procedure gevolgd. Aan de bedrijfsvestigingen waarvan een aangifte-pv

geselecteerd was, is per post een enquête toegestuurd, geadresseerd aan `de direc-

teur', vergezeld van een brief van de korpschef van de desbetreffende politieregio. In

de instructie was gesteld dat de enquête bij voorkeur ingevuld zou moeten worden

door de degene die het meest deskundig is op het gebied van de beveiliging van het

bedrijf tegen criminaliteit. Na invulling kon de enquête in een portvrije antwoord-

envelop aan het WODC geretourneerd worden. Enkele weken na verzending van de

enquêtes is een rappelbriefje gestuurd, wederom namens de korpschef.

Het aantal verstuurde enquêtes bedraagt 555. Dat het aantal verzonden enquêtes

kleiner is dan het aantal geselecteerde aangifte-pv's, heeft twee redenen. In de eerste

plaats is een aantal bedrijven via het PPS-onderzoek geënquêteerd en in de tweede

plaats is soms meer dan een aangifte-pv op hetzelfde bedrijf van toepassing; in die

gevallen is uiteraard slechts één enquête verstuurd. De respons valt niet tegen. Van
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Tabel 2: Responsoverzicht enquête onder bedrijven op de in eerste instantie geselecteerde

locaties (Twente en Rotterdam)

bruto aantal verstuurde enquétes

retour ontvangen wegens onbestelbaarheid

netto aantal verstuurde enquétes

niet geretourneerd

wel retour ontvangen, maar niet bruikbaar (niet of onduidelijk ingevuld,

te laat geretourneerd)

retour ontvangen, bruikbare enquétes

aantal %

555

15

540 100

201 37,2

6 1,1

333 61,7

de 555 in eerste instantie benaderde Rotterdamse en Twentse bedrijven heeft 61,7%

de enquête ingevuld geretourneerd (zie tabel 2); deze procedure heeft 333 bruikbare

enquêtes opgeleverd.

Bij de in tweede instantie toegevoegde 'PPS-locaties' was het niet nodig een enquête

te versturen. In het kader van het reeds genoemde onderzoek naar de haalbaarheid

van PPS was daar al een enquête uitgevoerd. Hier kon derhalve worden volstaan met

het selecteren van de juiste `cases' uit het databestand van de PPS-enquête, dat wil

zeggen die cases waarvan een aangifte-pv bij de politie werd aangetroffen. Langs

deze weg werden 58 enquêtes verkregen.

Het totale aantal bruikbare enquêtes bedraagt 391 (333+58). Een overzicht van de

responspercentages over alle onderzoekslocaties is in tabel 3 weergegeven. De

diverse locaties vertonen enkele verschillen qua respons. Venlo scoort met 71,0% het

hoogst, vervolgens komen Twente en Rotterdam met 62,7 en 60,7%; op de PPS-bedrij-

venterreinen in Zwijndrecht en Schiedam/Rotterdam is de respons het laagst.7

Zoals vermeld, dient de enquête ertoe om extra informatie te verkrijgen over de

bedrijven waarvan een aangifte-pv in het onderzoek is opgenomen. In hoeverre

beantwoordt de enquête aan dit doel? De 968 geselecteerde zaken hebben betrek-

king op 735 bedrijven (in een aantal gevallen zijn immers diverse aangifte-pv's van

één bedrijf aangetroffen). Met de 391 enquêtes is aanvullende informatie over 534

van de in totaal 968 aangiftes verkregen (zie tabel 4).

2.3 Interviews met daders

Aangifte-pv's, enquêtes, registraties en dergelijke kunnen weliswaar inzicht verschaf-

fen in een aantal aspecten van criminaliteit, justitiële en politiële bronnen, zoals het

7 N.B. De responspercentages van de PPS-locaties zijn de cijfers van de volledige onderzoeken zoals uit-

gevoerd en gerapporteerd door Van den Bedera e.a. (1994a, b en c); in het bedrijfsinbraakonderzoek zijn -

zoals vermeld - uitsluitend de enquétes gebruikt van bedrijven, waarvan een aangifte-pv werd

aangetroffen.
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Tabel 3: Responspercentages van de diverse onderzoekslocaties

locatie

Rotterdam 60,7

Twente 62,1

via PPS

Venlo (De Veegtes) 71,0

Zwijndrecht (De Geer / Grote Lindt) 48,3
Schiedam/Rotterdam (Oost-Abts-, Gravelandse en Spaanse Polder) 22,4

Tabel 4: Koppeling van processen-verbaal en enquêtes in cijfers, per onderzoekslocatie

geselecteer-

de pv's

correspond.

bedrijven

geretourn. c.q. correspond.

bruikb. enquêtes pv's

Rotterdam (divers) 231 190 113 137

Twente 451 365 220 280

via PPS

Zwijndrecht 64 32 13 28

Venlo 14 12 8 10

Schiedam/Rotterdam 208 136 37 79

totaal 968 735 391 534

Justitieel Documentatieregister of het Herkeningssysteem, kunnen zicht geven op

achtergronden en antecedenten van een dader. Pv's verschaffen wel enige informatie

over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder een delict gepleegd is, maar

een meer diepgaand inzicht kan pas verkregen worden wanneer daders zèlf aan het

woord komen (Kroese en Staring, 1993; Walsh, 1986b). Walsh (1986b, p. 49) zei hier-

over onder andere: `Because offenders are the source of the crime, it would seem

absurd not to avail oneself of their versions of what they are doing and why.' Enkele

van de onderzoeksvragen in de onderhavige studie vragen om een meer diepgaand

inzicht in de beweegredenen van daders; deze zouden niet beantwoord kunnen

worden zonder daders zelf hierover te horen. Om die reden is contact gezocht met

bedrijfsinbrekers.
Met de opdrachtgever was een streefgetal van 100 daderinterviews overeengekomen.

Uit de ervaringen van andere onderzoekers was van tevoren reeds duidelijk dat het

niet eenvoudig zou zijn om daders te traceren en te interviewen (zie o.a. Van Burik

e.a., 1991). Om die reden zijn zo min mogelijk eisen aan de steekproef gesteld. Het

voor de hand liggende idee om daders te interviewen die verantwoordelijk zijn voor

(een deel van) de geselecteerde inbraakzaken, is vrijwel vanaf het eerste moment als

onhaalbaar terzijde geschoven. Zelfs is geen geografische beperking aangebracht,

dat wil zeggen dat de te interviewen bedrijfsinbrekers niet in de onderzoekslocaties

waar aangifte-pv's verzameld zijn (zie paragraaf 2.1), actief geweest behoefden te

zijn. Het in de voorgaande twee jaren gepleegd hebben van een bedrijfsinbraak was
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voldoende om voor een interview in aanmerking te komen. In de praktijk zijn diver-

se wegen bewandeld om interviews met bedrijfsinbrekers te realiseren. Uiteindelijk

hebben 83 interviews plaatsgevonden.

Politie

Met diverse politiekorpsen was afgesproken dat het WODC ingeseind zou worden

over aangehouden bedrijfsinbrekers die tot een interview bereid waren. Deze metho-

de leverde wel enkele interviews op, maar het aantal liet te wensen over. Bedrijfs-

inbraak heeft bij de politie geen prioriteit en derhalve komen maar weinig verdach-

ten van dit delict op het politiebureau terecht. Deze methode heeft drie gerealiseer-

de interviews opgeleverd.

Via de politie is op nog een andere wijze geprobeerd om daders bereid te vinden tot

een interview. Het korps Haaglanden heeft ruim 450 in het Herkenningssysteem

geregistreerde personen aangeschreven; het betrof mensen die in 1993 op verden-

king van bedrijfsinbraak zijn aangehouden. Deze personen is verzocht om deel te

nemen aan het onderzoek en dit door middel van een antwoordkaart en (portvrije)

antwoordenvelop aan het WODC te laten weten. De respons op deze actie was buiten-

gewoon matig. Dertien mensen hebben telefonisch gereageerd maar wilden uitein-

delijk niet meedoen; veertien personen stuurden de antwoordkaart terug. Welbe-

schouwd hebben alle inspanningen slechts drie gerealiseerde interviews opgeleverd.

Reclassering

Na overleg met de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen heeft deze

overkoepelende instantie alle 19 reclasseringsstichtingen door middel van een brief

verzocht om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. In een aantal geval-

len hebben reclasseringsinstellingen vervolgens met succes bemiddeld tussen het

WODC en daders. Een aantal van negen gerealiseerde interviews was het resultaat.

Een project alternatieve sancties meerderjarigen

Er is contact gelegd met een project alternatieve sancties voor meerderjarigen, het

Dagtrainingscentrum te Eindhoven. Door de staf van het project werden jongeren

die in aanmerking kwamen voor het onderzoek en bereid waren tot medewerking,

met het WODC in contact gebracht. Hierbij is één interview tot stand gekomen.

Penitentiaire inrichtingen

Met een 15-tal inrichtingen (gevangenissen en huizen van bewaring) zijn contacten

gelegd. Aanvankelijk verliep ook de recrutering langs deze weg uiterst moeizaam.

Een probleem van deze methode is dat de reden van detentie in de bevolkingsadmi-

nistratie van inrichtingen uitsluitend in termen van artikelen uit het Wetboek van

Strafrecht (WvSr.) geregistreerd staat. Dat betekent dat wel te vinden is of iemand

wegens inbraak/diefstal (art. 310/311 WvSr.) gedetineerd is, maar niet of het een

woonhuis, een bedrijf, een voertuig of een ander object betrof. Het was dus niet

mogelijk om bedrijfsinbrekers via de bevolkingsadministraties van de inrichtingen te
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traceren. Die omstandigheid maakte in eerste instantie de benaderde inrichtingen

enigszins afhoudend. De suggestie van de kant van het WODC om gedetineerden per-

soonlijk te benaderen stuitte in sommige inrichtingen op (begrijpelijke) weerstand,

omdat dit te zeer een inbreuk op de dagelijkse gang van zaken in de inrichting zou

betekenen. In andere inrichtingen stond men daar positiever tegenover.

In de praktijk is volgens de volgende arbeidsintensieve, maar effectieve, procedure

gewerkt. Gedetineerden werden persoonlijk benaderd, op cel, tijdens het avondeten

of de recreatie.8 Bij die gelegenheid kregen zij de informatiefolder over het onder-

zoek uitgereikt met daarbij een mondelinge toelichting. Door het invullen van een

antwoordstrookje konden zij kenbaar maken bereid te zijn tot een interview. Vervol-

gens werd via de inrichtingsstaf met deze potentiële respondenten een afspraak

gemaakt. De respons was zeer wisselend. Soms leverde een hele avond recruteren

slechts een paar potentiële respondenten op, een andere keer leverde één avond

ruim 20 bereidwilligen op. Overigens was dit niet louter een kwestie van bereidwillig-

heid. Ook het feit dat gedetineerden ervaring met bedrijfsinbraak moesten hebben,

speelde hierbij een rol. Het grootste deel van de daderinterviews is uiteindelijk via

deze procedure tot stand gekomen, namelijk 67 (81%).

Enkele keren kwam tijdens een interview naar voren dat de betrokkenen zich ten

onrechte als potentiële respondent aangemeld hadden. Ten onrechte, omdat zij nog

nooit een bedrijfsinbraak gepleegd hadden. Dit was dan veroorzaakt door hetzij een

foutieve interpretatie van de vooraf verstrekte informatie, hetzij omdat gedetineer-

den een gesprek met iemand van buiten de muren als een welkome afleiding op de

dagelijkse sleur in de inrichting beschouwen.

Het totaal aantal gerealiseerde interviews bedraagt 83. In tabel 5 is een overzicht

gegeven van de verschillende instellingen waar de daders gerecruteerd zijn en het

aantal interviews dat daaruit voortgekomen is. Het grootste deel van de interviews is

- zoals reeds vermeld - via penitentiaire inrichtingen tot stand gekomen.

In terviewlocaties

De interviews vonden over het algemeen plaats in de instelling waar de dader ge-

recruteerd was. De interviews met gedetineerden vonden doorgaans plaats in een

`spreekcel' in de desbetreffende inrichting. De respondenten met wie het contact via

de politie tot stand gekomen was, werden op een politiebureau of thuis bij de res-

pondent geïnterviewd. Het laatste is - een enkele uitzondering daargelaten - ook van

toepassing op de van de reclassering afkomstige daders.

Verloop, inhoud en registratie van de interviews

De interviews werden afgenomen door WODC-medewerkers. Voor het eigenlijke inter-

view van start ging, werd de respondent erop gewezen dat de informatie vertrouwe-

lijk behandeld en gerapporteerd zou worden. Tevens werd de respondent eraan he-

8 Zie voor een beschrijving ook Suerink en Wiersma (1994).
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Tabel 5: Herkomst geïnterviewde daders

herkomst

gevangenis 'Esserheem' te Veenhuizen

penitentiaire inrichting 'De Berg' te Arnhem

huis van bewaring te Den Bosch

huis van bewaring 'De Boschpoort' te Breda

penitentiaire inrichtingen 'Noordsingel' te Rotterdam

penitentiaire inrichtingen 'De Schie' te Rotterdam

huis van bewaring te Dordrecht

penitentiair complex Scheveningen

huis van bewaring 'Havenstraat' te Amsterdam
huis van bewaring te Utrecht

rijksinrichting 'Kralingen' te Rotterdam
Dagtrainingscentrum Eindhoven

reclassering Amsterdam

reclassering Oost-Brabant
reclassering Zeeland

politie Den Haag

politie Schiedam

politie Enschede

politie Venlo

totaal

20

aantal %

1 1,2

6 7,2

16 19,3
28 33,7

3 3,6

2 2,4

2 2,4

1 1,2

3 3,6

4 4,8

1 1,2
1 1,2

1 1,2

7 8,4
1 1,2

3 3,6

1 1,2

1 1,2

1 1,2

83 100

rinnerd dat hij uit eigen beweging (dus niet onder dwang) aan het onderzoek deel-

nam. Zowel de vertrouwelijke behandeling van het materiaal als de vrijwilligheid

werden zwart op wit vastgelegd in een verklaring, in duplo ingevuld en ondertekend

door interviewer en respondent. De interviewers kregen de indruk dat het invullen

en ondertekenen van deze verklaring bijdroeg aan een zekere vertrouwensrelatie

tussen respondent en interviewer, die mogelijk heeft geleid tot een grotere bereid-

heid tot openhartigheid bij de geïnterviewden.

Bij de interviews werd een aandachtspuntenlijst gebruikt. Deze diende als leidraad,

in het gesprek bestond de mogelijkheid hiervan af te wijken en door te vragen en te

reageren op antwoorden van de geïnterviewde. Globaal aangeduid omvat de aan-

dachtspuntenlijst een aantal aspecten van het plegen van bedrijfsinbraak, zoals de

voorbereiding en de uitvoering in de praktijk, alsmede de demografische en sociale

achtergrond van de daders.

Wanneer de daders daarmee instemden, werden de interviews op geluidsband vast-

gelegd. Later zijn die gesprekken uitgewerkt tot letterlijke schriftelijke weergaven.

Van twee gesprekken zijn geen geluidsopnames gemaakt omdat de geïnterviewden

daar bezwaar tegen hadden. Tijdens die twee interviews zijn aantekeningen gemaakt

die zo snel mogelijk daarna uitgewerkt zijn.

De gemiddelde duur van de interviews is 58 minuten, dus bijna één uur. Het kortste

interview duurde 30 minuten en het langste 90 minuten.
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Representativiteit van de dadersteekproef

Tot slot van deze paragraaf enkele woorden over de representativiteit van de steek-

proef van daders. Het aantal bedrijfsinbrekers in ons land, of - meer exact aan-

geduid - mensen die weleens bedrijfsinbraken plegen, is niet bekend. Evenmin is

iets bekend over kenmerken van deze groep mensen wat betreft (mogelijk) relevante

eigenschappen. Kortom, een omschrijving van de populatie waaruit een steekproef

getrokken moest worden, bestaat niet. In hoeverre de 83 daders die uiteindelijk geïn-

terviewd zijn, een aselecte steekproef en daarmee een representatieve afspiegeling

van het bedrijfsinbrekersgilde vormen, laat zich derhalve niet vaststellen.

2.4 Antecedenten uit het Herkenningsdienstsysteem

De laatste gegevensbron betreft het delictverleden van de geïnterviewde daders.

Hiervoor zijn de Herkenningsdienstsystemen (HKS'en) van de 25 regiokorpsen

geraadleegd. Op verzoek van het WODC heeft het Korps Landelijke Politie Diensten

de HKS-antecedenten van de geïnterviewde daders langs automatische weg uit alle

25 regiokorpsen opgevraagd.

Het HKS bevat registraties van personen en de misdrijven waarvan zij verdacht wor-

den. Ten aanzien van de persoon bevat het HKS onder andere personalia, een uit-

gebreid signalement, een gevarenclassificatie (bijvoorbeeld `vuurwapengevaarlijk' of

`harddruggebruiker') en een overzicht van de relaties (mededaders). Wat betreft de

registratie van misdrijven: het HKS bevat uitsluitend `opgehelderde' zaken, waarbij

opgehelderd wil zeggen dat de politie voldoende bewijs denkt te hebben om de zaak

door het openbaar ministerie te doen vervolgen. Of deze misdrijven vervolgd zijn en

hoe de eventuele uitspraak van de rechter geluid heeft, staat niet in het HKS geregi-

streerd. Eventueel wegens gebrek aan bewijs door het openbaar ministerie gesepo-

neerde zaken worden in principe weer uit het HKS verwijderd.

De misdrijven staan geregistreerd in termen van artikelen uit het Wetboek van Straf-

recht. Wetsartikelen geven in veel gevallen echter maar weinig informatie over het

object en de toedracht van een zaak. Bijvoorbeeld een inbraak door middel van ver-

breking staat geregistreerd als een misdrijf terzake van artikel 311 lid 5 WvSr. Daar-

mee is niet duidelijk of het een inbraak in een woning, een bedrijf, een overheids-

instelling, een voertuig enzovoort betreft. Bij sommige antecedenten in het HKS doet

dit probleem zich in mindere mate voor, omdat een koppeling is gelegd tussen de

antecedenten van een verdachte en de bijbehorende aangifte-pv's, in jargon: 'ante-

cedenten met gekoppelde zaken'. Bij antecedenten met gekoppelde zaken zijn extra

gegevens beschikbaar, onder meer over de modus operandi, de pleegplaats, het

slachtoffer en de buit. Die gegevens zijn aan de hand van een codesysteem in het

HKS opgeslagen. Echter, of dergelijke extra informatie beschikbaar is, is afhankelijk

van de vraag of het een `automatisch' danwel een `handmatig' antecedent betreft.

Een koppeling van antecedenten en aangifte-pv's is alleen mogelijk als zowel het HKS

als het Bedrijfsprocessensysteem van een korps geautomatiseerd zijn. De 'hand-

matige' antecedenten stammen nog uit de tijd van de kaartenbakken en zijn later in
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het geautomatiseerde bestand ingevoerd. Een koppeling van zaken is daarbij niet

meer gemaakt. In het algemeen zijn het de meer recente antecedenten, dat wil

zeggen van de afgelopen drie à vijf jaar, waarover extra gegevens van `gekoppelde

zaken' in het HKS gecodeerd zijn.

Over de wijze waarop het HKS-materiaal in dit rapport is verwerkt, moeten de volgen-

de opmerkingen gemaakt worden. Gezien de focus van het onderhavige onderzoek

zijn uitsluitend over de diefstalzaken extra gegevens uit gekoppelde zaken gebruikt,

althans voor zover beschikbaar. Terzake van de overige delicten blijft de rapportage

beperkt tot artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Voorts is bij de verwerking van

het materiaal uitgegaan van de intentie achter de gepleegde feiten. De bij veel regi-

straties aangetroffen toevoeging dat het een `poging tot' of `medeplichtigheid aan'

zou betreffen, respectievelijk artikelen 45 en 48 WvSr., zijn derhalve niet gecodeerd.

Ten slotte: in het HKS staan bij één gepleegd feit soms meer delicten vermeld. Bij de

codering van de antecedenten van de bedrijfsinbrekers is consequent gekozen voor

het zwaarstbedreigde delict (het delict met de grootste strafdreiging). Een overschat-

ting van de ernst van de gepleegde delicten is een waarschijnlijk gevolg van deze keu-

ze. Het omgekeerde zou in een onderschatting geresulteerd hebben. In deze situatie

is elke keuze nu eenmaal aanvechtbaar. Een rechtvaardiging voor de gemaakte keuze

is dat het HKS in kwantitatieve zin ongetwijfeld een onderschatting zal opleveren.

Het aantal ter kennis van de politie gekomen en geregistreerde feiten ligt immers

lager dan het werkelijke aantal gepleegde feiten.

Het zoekproces naar de antecedenten van de 83 bedrijfsinbrekers in de geautomati-

seerde HKS'en van de 25 regiokorpsen resulteerde bij 70 van hen in een 'treffer', dat

wil zeggen dat in een of meer regiokorpsen HKS-registraties aangetroffen werden.9

Dat van 13 daders geen registraties aangetroffen werden, kan veroorzaakt zijn door

kleine foutjes in de persoonsgegevens (voor het zoekproces zijn exacte gegevens

betreffende naam, voorletters, geboortedatum en -plaats van betrokkenen vereist) of

door onvolkomenheden van het HKS-bestand (vervuiling, omissies). Bij de bespre-

king van de HKS-gegevens in hoofdstuk 6 komen deze 13 daders nader aan de orde.

9 In principe staan alle feiten van een verdachte uitsluitend geregistreerd in de politieregio waarin de woon-

plaats gelegen is. De in een andere regio gepleegde feiten worden geregistreerd in de'woonregio' en bij

verhuizing verhuizen de HKS-registraties mee naar de nieuwe regio. In de praktijk staan (dezelfde) feiten

van één verdachte soms in meer dan een regio geregistreerd. Dat kan diverse oorzaken hebben. (1) Regi-

straties kunnen door de politie niet altijd zijn doorgegeven aan de 'woonregio'. De recentelijk in gebruik

genomen automatische 'verhuismodule' van het HKS moet hieraan een einde maken. (2) Daders kunnen

nagelaten hebben zich in het bevolkingsregister van een nieuwe woonplaats in te schrijven. (3) Daders

hebben niet altijd een vaste woon- of verblijfplaats waardoor registratie in de regio van delictpleging

plaatsvindt. (4) Regiokorpsenkunnen het soms 'handig' vinden om de gegevens van een elders woonachti-

ge dader onder handbereik te hebben, omdat betrokkene een vaak geziene gast op het politiebureau is.

De bedrijfsinbrekers uit dit onderzoek hadden soms In vijf of zes politieregio's HKS-registraties. Had een

dader registraties in meer dan een regio, dan werden de feiten stuk voor stuk gecheckt aan de hand van

pv-nummer en datum, om dubbeltellingen te voorkomen.
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Een analyse van 1.000 zaken

3.1 Verantwoording

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een studie van bijna 1.000 aangifte-pv's. In

paragraaf 3.8 worden de bevindingen vergeleken met die van een soortgelijk onder-

zoek naar woninginbraak. Paragraaf 3.9 is ingeruimd voor een samenvatting van de

bevindingen en enkele conclusies.

In het voorgaande is al terloops opgemerkt dat het informatiegehalte van de aan-

giftepv's te wensen overlaat. Hoezeer de pv's aan dat euvel lijden, kan de lezer in dit

hoofdstuk zelf constateren. De categorie `niet bekend' is in veel van de gepresenteer-

de tabellen de meest voorkomende. De belangrijkste reden hiervan is dat de informa-

tie in de aangifte-pv's vrijwel altijd de neerslag is van een achteraf gemaakte recon-

structie van feiten. Door het ontbreken van prioriteit in de politiewereld voor het

delict bedrijfsinbraak, blijft bovendien een bezoek van rechercheurs op de plaats van

delictpleging veelal achterwege. De reconstructie is derhalve niet gebaseerd op

bevindingen en onderzoekingen van rechercheurs (denk bijvoorbeeld aan sporen),

maar op de bevindingen van de benadeelde partij zèlf. De gegevens zijn dus afkom-

stig van een amateur (met alle respect) in plaats van van een professional. De aan-

gifte-pv's bevatten als gevolg hiervan minder informatie dan vroeger, toen het pv

nog op basis van de bevindingen van rechercheurs opgemaakt werd, zo werd door de

betrokken politiekorpsen aangegeven. Het zal duidelijk zijn dat de pv's allesbehalve

een optimale informatiebron zijn.

3.2 Delict

Een kleine duizend (968) aangifte-pv's zijn geanalyseerd. Een heel scala van moge-

lijke vormen van diefstal uit bedrijven komt in deze steekproef voor (zie tabel 6).

Diefstal door middel van verbreking komt het meest voor (60,1%). Ongeveer een

vijfde van de zaken zijn pogingen hiertoe (19,6%). In deze gevallen zijn wel braak-

sporen aangetroffen, maar wordt niets vermist; de daders kunnen al dan niet binnen

geweest zijn. Diefstal door middel van inklimming of insluiping, dat wil zeggen bin-

nendringen via niet afgesloten ramen, deuren en dergelijke zonder iets te verbreken,

danwel pogingen daartoe, komt relatief weinig voor. Hetzelfde geldt voor (pogingen

tot) diefstal door middel van het gebruik van valse orders of kostuums. Bij het laatste

moet men denken aan bijvoorbeeld een vermomming als servicemonteur voor de

centrale verwarming. Evenmin komt (poging tot) diefstal door middel van valse sleu-

tels, haakjes, flippers10, ijzerdraadjes en dergelijke veel voor. In ongeveer 8% van de

10 Flippers zijn buigzame plastic kaartjes die tussen de deuren de deurpost geduwd worden.
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Tabel 6: Aard van het delict

aard delict

diefstal d.m.v. verbreking

diefstal d.m.v. inklimming

diefstal d.m.v. insluiping

diefstal d.m.v. valse sleutel

diefstal d.m.v. valse order / vals kostuum

diefstal (zonder specificering)

poging tot diefstal d.m.v. verbreking

poging tot diefstal d.m.v. inklimming

poging tot diefstal d.m.v. insluiping

poging tot diefstal d.m.v. valse sleutel

totaal

aantal %

24

582 60,1

54 5,6

24 2,5

21 2,2

2 0,2

78 8,1
190 19,6

9 0,9

6 0,6

2 0,2

968 100

bestudeerde aangifte-pv's is sprake van diefstal zonder nadere specificering. Over

het geheel genomen omvat de steekproef 207 pogingen (21,4%) en 761 voltooide

delicten (78,6%).
Of de bestudeerde feiten in vereniging zijn gepleegd, is in de meeste gevallen niet

bekend (89,7%); enkele tientallen zaken zijn zeker (2,3%) of vermoedelijk (5,1%) in

vereniging gepleegd en 3,0% van de zaken is niet in vereniging gepleegd.

De dader is in de meeste gevallen onbekend (92,6%). In 3,9% van de zaken is de

dader weliswaar niet bekend, maar is wel een omschrijving of signalement boven

water gekomen. In 3,5% van de gevallen is de dader bekend.

3.3 Benadeelden

De 968 verzamelde aangifte-pv's hebben betrekking op 735 bedrijven. Van sommige

bedrijven zijn meer aangifte-pv's in het onderzoek terecht gekomen, omdat zij - ken-

nelijk - meer dan een keer slachtoffer zijn geworden en daarvan aangifte gedaan

hebben. Koploper is een groothandel in frisdranken, waarvan maar liefst 17 aangifte-

pv's werden aangetroffen; 77 bedrijven zijn met twee pv's in de steekproef vertegen-

woordigd; 25 bedrijven komen met 3 pv's in de steekproef voor. Van de bulk van de

735 bedrijven evenwel (83,7%), bevat de steekproef één aangifte-pv. Dat betekent

overigens niet meer dan dat die bedrijven in de onderzoeksperiode slechts eenmaal

aangifte gedaan hebben.

3.4 Modus operandi

Over eventuele activiteiten ter voorbereiding op de daadwerkelijke diefstal geven

de bestudeerde aangifte-pv's nauwelijks informatie. In slechts 20 van de bijna

1.000 bestudeerde zaken wordt gerept over (vermoedelijke) voorbereidende hande-
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Tabel 7: Werkwijze om binnen te komen (N=968)•

werkwijze

verbreken, forceren

inslaan, intrappen

zagen, schroeven, demonteren

klimmen

pui inrijden

openen door handreiking

binnenlopen

laten insluiten

valse sleutel, hengelen, gebruik flipper

valse order

overig

niet bekend

25

aantal %

497 51,4

139 14,4

42 4,3

74 7,6

8 0,8

20 2,1
49 5,1

4 0,4

31 3,2
1 0,1

18 1,9

189 19,5

Aangezien in sommige zaken meer dan een werkwijze gevolgd is, is het totaal in deze tabel groter dan 968 en de

som van de percentages groter dan 100.

lingen, zoals het onklaar maken van alarmsystemen, het doorknippen van telefoon-

kabels of het vooraf observeren van de bedrijfsvestiging.

Evenmin leveren de aangiftes veel informatie over de wijze waarop inbrekers zich

toegang tot het terrein van de bedrijfsvestiging verschaft hebben (bijlage 2, tabel 1),

zo er al sprake is van een bedrijfsterrein; in bijna 400 zaken is dat laatste niet duide-

lijk. In de overige gevallen is de gevolgde werkwijze doorgaans niet bekend.

Veruit de meest gevolgde werkwijze om in de bedrijfsvestiging binnen te komen (zie

tabel 7) is verbreking (51,4%). Een goede tweede is inslaan of intrappen (14,4%).

Andere werkwijzen, zoals het inrijden van de pui met een auto, zich laten insluiten,

het gebruik van een valse order of hengelen en flipperen, komen zelden voor. Van

welke gereedschappen of hulpmiddelen de heren inbrekers zich hierbij bedienen, is

in de meeste gevallen niet bekend (zie tabel 8). Voor zover hierover wel iets bekend

is, wordt in de meeste gevallen een breekvoorwerp (breekijzer, koevoet) danwel een

stoeptegel of baksteen gebruikt.

De opening waardoor men het pand betreedt c.q. poogt binnen te treden (tabel 9), is

in de meeste gevallen een deur of nooduitgang (27,1%) danwel een raam (38,6). In de

meeste gevallen waar iets bekend is over de binnengedrongen zijde (of de benaderde

zijde in geval van een poging), hebben de daders de voor- of achterzijde gebruikt,

respectievelijk in 23,1% en 18,0% van de bestudeerde zaken. Dak of zijkant werden in

respectievelijk 3,6% en 10,4% van de inbraken benaderd (zie tabel 10).

Het is zelden gebeurd dat het pand op een hoger gelegen etage werd binnengedron-

gen. Doorgaans, in ongeveer drie kwart van de zaken, drong men via de begane

grond naar binnen (zie bijlage 2, tabel 2).
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Tabel 8: Gebruikte gereedschappen, hulpmiddelen (N=968)'

26

gereedschap aantal %

breekijzer, koevoet 92 9,5

straatsteen, baksteen 80 8,3

schroevedraaier 47 4,9

hamer 5 0,5

(blik)schaar 8 0,8

tang 5 0,5

beitel 4 0,4

boor 5 0,5

zaag 6 0,6

vijl 1 0,1

haakse slijper 2 0,2

steekvoorwerp 10 1,0

glassnijder 1 0,1

snijbrander 3 0,3

sleutel, flipper, haak 14 1,4

handschoenen 1 0,1

valse order 1 0,1

overig 33 3,5

niet bekend 671 69,3

Aangezien in sommige gevallen per zaak meer dan één gereedschap/hulpmiddel is gebruikt, is het totaal van

deze tabel groter dan 968 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 9: Binnengedrongen/benaderde opening (N=903)

opening

raam, bovenlicht

raam van toegangsdeur

dakraam, lichtkoepel

deur, nooduitgang

rolluik, roldeur

schuifpui

door dader gemaakte opening in dak of muur

anders

niet bekend

(niet van toepassing)

totaal

3.5 Buit

aantal %

349 38,6

55 6,1

24 2,7

245 27,1

22 2,4

9 1,0

12 1,3

9 1,0

178 19,7

65 -

968 100

In ruim 300 van de 968 zaken is niets vermeld over de waarde van de ontvreemde

buit. In de overige gevallen waarin van een buit sprake is (dus exclusief de 207
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Tabel 10: Benaderde/binnengedrongen zijde (N=843)

zijde aantal %

voorzijde 195 23,1

achterzijde 152 18,0

zijkant 88 10,4
dak 30 3,6

overig 9 1,1

niet bekend 369 43,8

(niet van toepassing 125 -

totaal 968 100

pogingen), is de waarde van de buit weliswaar. bekend, maar de betrouwbaarheid

van die informatie moet sterk in twijfel getrokken worden. Niet duidelijk is hoe de

genoemde bedragen tot stand gekomen zijn. Is het de vervangingswaarde, de inkoop-

prijs, de verkoopprijs, is rekening gehouden met afschrijving, is het in- of exclusief

BTW? De informatie is louter gebaseerd op de opgaven van de aangevers en die

zullen hierbij ongetwijfeld niet uniform te werk zijn gegaan. De in de pv's genoemde

bedragen geven derhalve hoogstens een indicatie van de werkelijke waarde. Afgaan-

de op de beschikbare informatie, bedraagt de waarde van de ontvreemde goederen

gemiddeld f 7959,70. De waarde varieert echter sterk, zoals te zien is in bijlage 2,

tabel 3. Het laagste bedrag is nihil (een 40-tal ingevulde vrijwaringsbewijzen, voor de

dader waardeloos) en het hoogste is meer dan anderhalve ton, namelijk f 178.655,00

(een partij computeronderdelen).

De aard van de gestolen goederen laat een enorme diversiteit van spullen zien (zie

tabel 11). Bijna een kwart van de zaken, en daarmee het meest frequent voor-

komend, betreft diefstal van contant geld. Kantoorartikelen met elektronica (voor-

namelijk faxapparaten) en gereedschappen scoren met respectievelijk 15,4% en

15,2% eveneens relatief hoog. De categorie anders (12,6%) omvat uiteenlopende

goederen die slechts één of enkele keren zijn gestolen, maar zich door hun diversi-

teit niet in betekenisvolle clusters laten samenvoegen; het betreft een bonte verza-

meling, variërend van onder meer speelgoed, handwerkartikelen, sanitair, koffers en

tassen, tot postzegels en grafmonumenten. (Bijlage 2, tabel 4 bevat een meer ge-

detailleerd overzicht van de gestolen goederen.)

Uit alle mogelijke ruimtes of gedeeltes van de benadeelde bedrijven zijn wel spullen

ontvreemd (zie bijlage 2, tabel 5). Relatief vaak slaan de daders hun slag in een kan-

toor (28,2%) of worden goederen van een bedrijfsterrein meegenomen.

3.6 Ontdekking

In ruim de helft van de gevallen zijn de gepleegde feiten ontdekt door aan het bena-

deelde bedrijf verbonden personen zèlf: hetzij de eigenaar (32%), hetzij een werkne-

mer (24,4%) en in een enkel geval door een schoonmaker (0,6%); zie bijlage 2, tabel
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Tabel 11: Type ontvreemde goederen (N=761)'

goederen

geld

kantoorartikelen met electronica (voornamelijk faxapparatuur)

gereedschappen
auto-accessoires en -gereedschappen

computers, computeronderdelen, bijbehorende apparaten

beeld- en geluidsapparatuur
levensmiddelen Qncl. dranken)

waardepapieren

kratten Oege of 'ongespecificeerde')
rookartikelen

auto's en motorfietsen (in zijn geheel)

huishoudelijke artikelen, apparaten, keukeninrichting

pallets en ander verpakkings-, opslagmateriaal

kleding en schoeisel

foto- en filmapparatuur

bouwmaterialen

meubelen, verlichting, vloerbedekking, bedden enz.

caravans, aanhangwagens

cd's, cassettes, lp's, videobanden
elektronica /hobby-artikelen

textiel

fietsen en bromfietsen

tuinartikelen, tuinmeubelen, kampeerartikelen

anders

niet bekend

niet van toepassing (i.v.m. poging)
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aantal 0/s

181 23,8

117 15,4

116 15,2

90 11,8

88 11,5

58 7,6

62 8,1

42 5,5

32 4,2

24 3,2

22 2,9

20 2,6

17 2,2

17 2,2

15 2,0

14 1,8

14 2,7
10 1,3

9 1,2

9 1,2

8 1,1

7 0,9

9 1,2

92 12,1

41 5,4

207 -

Aangezien per delict soms meer dan een type van goederen is ontvreemd, is de som van de percentages in deze

tabel groter dan 100.

Tabel 12: Wijze van ontdekking delict

luid alarm

stil alarm
alarm (ongespecificeerd)

direct gezien, gehoord (heterdaad)

braakschade, sporen waargenomen

vermissing goederen/geld

anders

niet bekend

totaal

aantal %

11 1,1

16 1,7

109 11,3

43 4,4

678 70,0

17 1,8

15 1,5

79 8,1

968 100
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Tabel 13: Verdeling van Inbraken over de seizoenen'

seizoen aantal %

29

lente 203 27,8

zomer 188 25,8

herfst 166 22,8

winter 172 23,6

totaal

Gegevens over 1993.

729 100

6. Een alarmcentrale speelt in ongeveer 7% van de gevallen een rol bij de ontdekking

en interne beveiligingsmedewerkers ontdekken circa 5% van de gepleegde feiten.

Politiesurveillanten, voorbijgangers of buren nemen gezamenlijk een paar procent

van de ontdekkingen voor hun rekening.

De meest voorkomende manier waarop delicten ontdekt worden, is het achteraf

waarnemen van sporen, zoals braakschade (70,0%); zie tabel 12. Alarminstallaties

zijn goed voor een kleine 15% van de ontdekkingen. In 4,4% van de zaken werden

de daders op heterdaad betrapt.

3.7 Tijdsaspecten: seizoen, maand, dag, tijd en tijdsduur

De aangifte-pv's bevatten informatie over de data en tijden waarop de delicten

plaatsgevonden hebben, althans tussen welke dagen en tijdstippen de feiten kenne-

lijk gepleegd zijn. Want in veel gevallen betekent de aangegeven tijdspanne niet

meer dan dat het bedrijf op tijdstip-1 `in goede orde en goed afgesloten' is achtergela-

ten en op tijdstip 2 is ontdekt dat een (poging tot) inbraak heeft plaatsgevonden. Het

blijft gissen wanneer het delict precies heeft plaatsgevonden en hoeveel tijd daar-

mee gemoeid was. De tijdspanne kan sterk variëren, van enkele uren tot een nacht,

een heel weekend of zelfs langer. Hoewel de data en tijden met de nodige terughou-

ding bekeken moeten worden, kan er toch een en ander van geleerd worden. Achter-

eenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: de verdeling van inbraken over

seizoen en maand, de dag en het tijdstip van delictpleging en de tijdsduur van de

delicten.

Seizoen en maand

Om een beeld te krijgen van de verdeling van inbraken over seizoenen en maanden,

zijn de aangifte-pv's bekeken die op een periode van één jaar11 betrekking hebben.

Uit de 16 maanden omvattende onderzoeksperiode is een periode van één jaar gese-

lecteerd, het jaar 1993; in die periode hebben 729 van de in totaal 968 bestudeerde

inbraken plaatsgevonden.

11 In de tabellen over seizoen en maand zijn de aanvangsdata gèbruikt, maar de einddata (=ontdekkings-

data) geven een vrijwel Identiek patroon te zien.
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Tabel 14: Tijdsinterval waarin de delictduur ligt

tijdsduur aantal 0/0

0 minuten 59 6,1

1 minuut 1 uur 98 10,1

1 - 4 uur 51 5,3

4 - 8 uur 79 8,2

8- 12 uur 148 15,3

12 - 16 uur 192 19,8

16 -20 uur 61 6,3

20 - 24 uur 32 3,3

1 - 1,5 etmaal 30 3,1

1,5 - 2 etmalen 67 6,9

2 - 2,5 etmalen 16 1,7

2,5 - 3 etmalen 75 7,7

meer dan 3 etmalen 41 4,2

niet bekend 19 2,0

totaal 968 100

De verdeling over de vier jaargetijden12 laat geen spectaculaire verschillen zien (zie

tabel 13). In de lente en zomer lijken iets meer inbraken voor te komen, maar toet-

sing wijst uit dat de verdeling niet afwijkt van hetgeen op grond van toeval verwacht

zou mogen worden (one sample chi2-test: chi2= 4,6, p=0,21).

De verdeling van inbraken over de maanden van het jaar geeft een vrij constant

beeld te zien. Ogenschijnlijke uitschieters zijn april met een relatief hoog en decem-

ber met een relatief laag aantal inbraken (zie bijlage 2, tabel 7). Toetsing wijst even-

wel uit dat de verschillen net zo min als bij de seizoenen significant zijn (one sample

chi2-test: chi2= 13,11, p=0,29).

Dag en tijdstip van delictpleging

Dag en tijdstip van aanvang respectievelijk ontdekking van het delict zijn weergege-

ven in bijlage 2, tabellen 8 en 9. Ongeveer de helft van de inbraken neemt een aan-

vang tussen 16.00 en 20.00 uur. Echter, zoals reeds naar voren gebracht is, is het

begintijdstip is niet meer en niet minder dan het moment waarop het bedrijf in

goede orde is achtergelaten. Duidelijk is wel dat ongeveer 40% van alle bestudeerde

inbraken in het weekend (inclusief de vrijdagavond/-nacht) begint. Ruim 60% wordt

's ochtends tussen 04.00 en 08.00 uur of tussen 08.00 en 12.00 uur beëindigd, althans

in die tijdspannes wordt geconstateerd dat een delict plaatsgevonden heeft. In elk

geval vinden de meeste delicten 's avonds en 's nachts plaats.

12 De jaargetijden zijn ingedeeld volgens de traditionele begrenzing op de 21e vanmaart, juni, september en

december.
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Tijdsinterval waarin de duur van delictpleging ligt

Vanzelfsprekend hebben de onzekerheden omtrent werkelijke begin- en eindtijd

van delictpleging hun weerslag op de duur van delictpleging zoals die uit de aan-

gifte-pv's naar voren komt (zie tabel 14). In feite is niet meer bekend dan een

tijdsinterval waarin de werkelijke tijdsduur van delictpleging ligt. Het meest voor-

komend is een tijdsinterval van 12 tot 16 uur (20,2%), direct gevolgd door een

periode van 8 à 12 uur (15,6%). De 59 delicten die slechts 0 minuten duurden, zijn

delicten waarbij de daders op heterdaad betrapt zijn, of het afgaan van een alarm

een einde maakte aan een (nog maar nauwelijks begonnen) delict.

3.8 Een vergelijking met woninginbraak

De in het voorgaande gepresenteerde resultaten worden in deze paragraaf - voor

zover mogelijk - vergeleken met een enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek

naar woninginbraak 13 (zie o.a. Korthals Altes, 1989). In dat onderzoek zijn ruim

4.000 aangifte-pv's van woninginbraken in zes Nederlandse plaatsen14 bestudeerd.

De vergelijking wordt gemaakt met het zogenoemde mammoetbestand uit het

woninginbraakonderzoek (Korthals Altes, 1989).

Binnengedrongen zijde

Bij de 4.000 bestudeerde woninginbraken kwamen de daders in 51% van de geval-

len via de achterkant binnen, in 21% via de voorzijde en in 2% via de zijkant. De

achterkant is dus veruit favoriet. Bij de bedrijfsvestigingen blijkt de achterkant in

18,0%, de voorkant in 23,1% en de zijkant in 10,4% van de gevallen binnengedron-

gen (danwel geprobeerd) te worden. Woningen en bedrijfsvestigingen lijken hier

dus een totaal verschillend resultaat op te leveren. Bij woningen is de achterkant

favoriet en bij bedrijven zou dat juist voor de voorkant gelden. Hier moet echter

direct bij aangetekend worden dat ten eerste bij bijna de helft van de bedrijfsin-

braken niet bekend is via welke zijde de daders binnengekomen zijn en ten tweede

dat woningen maar zelden een vrijstaande zijkant hebben.

Binnengedrongen opening

Zoals in het rapport over woninginbraak prachtig verwoord is, komen de meeste

inbrekers 'net als een "normaal" mens liefst via de deur binnen'. In de tweede

plaats komt een raam. Bij bedrijfsinbrekers ligt de voorkeur precies andersom:

eerst het raam en dan de deur. Overeenkomst tussen beide delicten is dat raam

en deur met elkaar de belangrijkste categorieën vormen. Meer exotische wegen

13 In hoofdstuk 5, waarin de resultaten van de daderinterviews besproken worden, wordt opnieuw een

vergelijking met het woninginbraakonderzoek gemaakt. Dan gaat het om een vergelijking op het niveau

van de daders.

14 Haarlem, Hilversum, Schagen, Weert, Zaanstad en Zoetermeer.
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om binnen te dringen, via zelf gemaakte openingen in muren, via dakramen, licht-

koepels of anderszins komen maar weinig voor.
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Werkwijze en gereedschap

De meest gebruikte werkwijze om binnen te dringen bij zowel woning- als bedrijfs-

inbraak is het forceren of verbreken van ramen deuren enzovoort. Wat betreft het

gebruikte gereedschap is een opmerkelijke overeenkomst tussen de woning- en

bedrijfsinbraakonderzoeken het grote aantal zaken waarin niet bekend is welk ge-

reedschap is gebruikt; bij woninginbraak in 44% van de gevallen, bij bedrijfsinbraak

in 70% van de gevallen. Bij woning- en bedrijfsinbraak wordt een schroevedraaier in

respectievelijk 15% en 4,9% van de zaken gebruikt, een breekijzer of koevoet in res-

pectievelijk 8% en 9,5%, een stoeptegel of baksteen in respectievelijk 1% en 8,3% en

ten slotte een valse sleutel, flipper of haakje in respectievelijk 8% en 1,4% van de

gevallen. Deze opsomming lijkt te suggereren dat bij woninginbraak wat subtieler te

werk gegaan wordt (met schroevedraaier, flipper, valse sleutel of haakje), terwijl bij

bedrijfsinbraken wat grovere methodes gebruikt worden.

Buit

Het vergelijken van de buit tussen woninginbraak en bedrijfsinbraak is een vrij on-

zinnige kwestie, gezien de verschillen in aard van het object. Opvallend en vermel-

denswaard is evenwel dat geld, cheques en waardepapieren bij zowel bedrijven als

woningen de meest gestolen goederen zijn.

Seizoen, maand, dagen tijdstip

Wat betreft seizoen en maand geven de beide delicten onmiskenbaar een verschil-

lende uitkomst. Het aantal bedrijfsinbraken is over het hele jaar bekeken relatief

constant; seizoenen of maanden geven geen significante verschillen te zien. Daaren-

tegen is bij woninginbraak duidelijk sprake van seizoenseffecten. Woninginbraak

komt vaker in de herfst- en wintermaanden voor dan in de lente of de zomer.

De onzekerheden over het exacte moment waarop een inbraak heeft plaatsgevonden

(zie paragraaf 3.7), tezamen met verschillen in analyse en presentatie tussen de twee

onderzoeken, maakt een adequate vergelijken van dagen van de week waarop

woning- en bedrijfsinbraken plaatsvinden niet goed mogelijk. Derhalve blijft die

vergelijking hier achterwege.

Wat betreft het tijdstip waarop de feiten plaatsvinden, geven de delicten nauwelijks

verschillen te zien. Voor zowel bedrijfs- als woninginbrekers zijn de avond en de

nacht de favoriete dagdelen voor de uitoefening van hun stiel.

3.9 Samenvatting en conclusies

Eerst en vooral moet nogmaals opgemerkt worden dat aangifte-pv's een verre van

ideale informatiebron zijn als het erom gaat meer kennis over inbraak in bedrijven te

verwerven. Het ontbreken van prioriteit bij de politie voor dit delict en het derhalve
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achterwege blijven van een bezoek van rechercheurs op de plaats van het delict zijn

hieraan debet. De pv's zijn vaak uiterst summier. In de analyse van bijna 1.000

inbraakzaken die in dit hoofdstuk gepresenteerd is, is daardoor in veel gevallen

sprake van ontbrekende gegevens.

Afgaande op het beschikbare materiaal, komt het volgende beeld naar voren. Een

kleine twee derde van de zaken betreft diefstal door middel van braak; in ongeveer

een vijfde van de bestudeerde zaken gaat het om pogingen daartoe. In de meeste

zaken is de dader onbekend. Of de daders zich op enigerlei wijze hebben voorbereid,

is eveneens onbekend.

Blijkens de meeste aangiftes hebben de daders zich toegang verschaft door het

verbreken, forceren, losrukken, inslaan of intrappen van deuren en/of ramen. Meer

buitenissige modus operandi, zoals het met auto's inrijden van een pui, hengelen of

het gebruik van valse orders, komen in de bestudeerde zaken nauwelijks voor. Welke

gereedschappen daders gebruiken om zich toegang te verschaffen, is in bijna drie

kwart van de gevallen niet bekend. Is hier wel iets over bekend, dan betreft het

vrijwel altijd breekvoorwerpen, zoals koevoet, breekijzer en schroevedraaier of iets

wat als zodanig dienst kan doen, zoals een straatsteen of stoeptegel. Ramen en

deuren aan de voorzijde zijn het vaakst doelwit van inbrekers. In bijna de helft van

de gevallen is niets bekend over de binnengedrongen zijde. Doorgaans wordt de

begane grond benaderd; inbraak via hoger gelegen etages komt nauwelijks voor. De

buit varieert sterk, zowel in aard als in waarde. De meest gestolen artikelen zijn

contant geld, faxapparaten, gereedschappen, computerapparatuur en auto-acces-

soires c.q. auto-gereedschappen. De waarde van de gestolen goederen, die gemid-

deld een kleine achtduizend gulden bedraagt, varieert van zeer geringe bedragen tot

meer dan anderhalve ton.

Noch de verschillende jaargetijden, noch de maanden van het jaar geven verschillen

te zien in de frequentie waarmee dit delict voorkomt. Anders liggen de zaken bij de

dagen van de week en dagdelen waarop bedrijfsinbraken plaatsvinden. Ongeveer

40% van de zaken speelt zich af in de weekends (incl. vrijdagavond/-nacht). Verder

zijn de avond en de nacht duidelijk favoriet. Over de duur van een bedrijfsinbraak

valt niet veel te zeggen, omdat in veel gevallen alleen bekend is op welk tijdstip het

bedrijf door de laatste werknemer is verlaten, vaak om vijf à zes uur 's middags, en

het tijdstip waarop de eerste weer is begonnen en het delict ontdekte, meestal rond

acht uur 's ochtends. Ergens in die tijdspanne moet het delict zich dan voltrokken

hebben.

Een vergelijking met de uitkomsten van een eveneens in opdracht van DCP verricht

onderzoek naar woninginbraak brengt de volgende verschillen en overeenkomsten

aan het licht. Bij zowel woning- als bedrijfsinbraak vormen ramen en deuren de

belangrijkste openingen waardoor inbrekers zich toegang (pogen te) verschaffen. Bij

bedrijfsinbraken lijken de daders wat ruwer en grover te werk te gaan dan bij woning-

inbraak. Waarschijnlijk heeft dit verschil te maken met de aan- of afwezigheid van

'bewoners' in respectievelijk woningen en bedrijven en de vaak meer geïsoleerde

situering van bedrijfspanden waar de kans op een ongewenste reactie op eventueel
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lawaai kleiner is. Een ander verschil tussen woning- en bedrijfsinbraak doet zich

voor bij de seizoenen. Woninginbraken komen in de herfst en winter vaker voor dan

in de overige seizoenen. Bedrijfsinbraak daarentegen komt het hele jaar door

ongeveer even vaak voor. Een overeenkomst tussen woning- en bedrijfsinbraak is dat

beide veel vaker in de avond en de nacht gepleegd worden dan overdag.

Over het geheel genomen komt een tamelijk stereotiep beeld van het delict bedrijfs-

inbraak uit de bestudeerde zaken naar voren. Het hele jaar door, vooral in de duister-

nis van avond en nacht, verbreken daders deuren of ramen om geld, gereedschap-

pen, fax- en computerapparatuur weg te nemen. Hoewel de oogst er wellicht nogal

mager uitziet, kan hier voorlopig uit geleerd worden dat preventiemaatregelen zich

moeten concentreren op deze hele gewone, voor de hand liggende vorm van in-

breken.

De nu wellicht enigszins teleurgesteld geraakte lezer zij erop gewezen dat de resul-

taten van de 83 daderinterviews (zie vooral hoofdstuk 5 en deels hoofdstuk 6) een

overvloed aan belangwekkende informatie en interessante inkijkjes in de denk- en

ervaringswereld van daders opleveren.
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Kenmerken van de slachtoffers

4.1 Vejantwoording

Dit hoofdstuk gaat over de slachtoffers van de in hoofdstuk 3 geanalyseerde inbraak-

zaken. Afgezien van enkele achtergrondkenmerken van de betrokken bedrijven (zo-

als branche, omvang en situering van de bedrijfsvestiging) ligt de nadruk op de wijze

waarop de bedrijven beveiligd zijn en de wijze waarop de beveiliging georganiseerd

is. De informatie is afkomstig van een enquête die onder de benadeelde bedrijven is

uitgevoerd. Het merendeel van de enquêtes (91,6%) is ingevuld door functionarissen

die beroepshalve met de beveiliging van het bedrijf te maken hebben. (Zie voor een

uitgebreide methodische verantwoording hoofdstuk 2).
Van 391 bedrijven is een enquêteformulier beschikbaar. Ruim de helft van de bijna

1.000 bestudeerde aangifte-pv's, om precies te zijn 534, heeft betrekking op deze 391

bedrijven. Dit betekent dat over ruim de helft van de aangifte-pv's achtergrondinfor-

matie omtrent de slachtoffers beschikbaar is. Het feit dat niet over alle bestudeerde

aangiftes achtergrondinformatie beschikbaar is, doet de vraag rijzen of deze 534

zaken een goede afspiegeling van de bijna 1.000 bestudeerde zaken vormen. Vergelij-

king van een aantal kenmerken - onder meer gevolgde modus operandi, gebruikt

gereedschap, de binnengedrongen/ benaderde etage, het type buit, de waarde van de

buit - wijst uit dat dit het geval is. De 534 zaken geven grosso modo hetzelfde beeld

te zien als uit hoofdstuk 3 naar voren gekomen is.

4.2 Achtergrondkenmerken

Branche
De meest voorkomende branches zijn groothandel, autobranche en industrie (zie

tabel 15).

Omvang

De bedrijven verschillen sterk in omvang, variërend van eenmansbedrijfjes tot vesti-

gingen met meer dan duizend medewerkers. Het gemiddeld aantal werknemers per

bedrijf is 43. Het aantal klanten dat de bedrijven wekelijks over de vloer krijgen,

varieert van geen tot meer dan tienduizend, met een gemiddelde van 298.

Locatie en situering
De meeste bedrijven (68,2%) zijn gehuisvest in vrijstaande gebouwen; ongeveer een

kwart van de bedrijven is gevestigd in panden die deel uitmaken van een aaneen-

gesloten bebouwing of in een pand met andere bedrijven (zie tabel 16). Bijna de

helft van de bedrijven (46,6%) is op een bedrijventerrein gevestigd en bijna een
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Tabel 15: Branche (N=387)

branche

groothandel

autobranche

industrie

bouwnijverheid, installatie

detailhandel

zakelijke dienstverlening, nutsbedrijven

transport, opslag, communicatie

bank- en verzekeringswezen, onroerend goed

anders

niet bekend

totaal

Tabel 16: Situering van het bedrijf (N=387)

situering

vrijstaand, zonder omheining

vrijstaand, met omheining

deel van aaneengesloten bebouwing

in bedrijvencentrum/bedrijfsverzamelgebouw

anders

niet bekend

totaal
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aantal °Jo

78 20,2

66 17,1

63 16,3

42 10,9

31 8,0

25 6,5

24 6,2

10 2,6

48 12,4

4 -

391 100

aantal %

116 30,0

148 38,2

77 19,9
25 6,5

21 5,4

4 -

391 100

kwart (23,5%) bij een woonbuurt, al dan niet met andere bedrijven in de nabijheid

(zie bijlage 2, tabel 10).

4.3 Beveiliging tegen criminaliteit

Beveiligingsmiddelen

Bij het grootste deel (88,0%) van de 391 bedrijven zijn een of meer bouwkundige of

mechanische voorzieningen aangebracht, variërend van verstevigd hang- en sluit-

werk tot compartimentering (d.w.z. extra beveiligde ruimtes). De meest voorkomen-

de voorzieningen (tabel 17) zijn verstevigd hang- en sluitwerk (57%), kluizen (45,3%)

en afscherming van het bedrijfsterrein door middel van hekken, muren of grachten

(47%). Bij 47 bedrijven (12,0%) is geen van dergelijke maatregelen getroffen.

Een overgrote meerderheid van de bedrijven (84,7%) is tegen criminaliteit beveiligd

door middel van elektrische of elektronische voorzieningen. De meest voorkomende

voorzieningen (zie tabel 18) zijn buitenverlichting (56,5%), een systeem met luid

alarm (41,7%) en een stil alarm (38,1%). Bij 60 bedrijven (15,3%) zijn geen elektri-

sche of elektronische voorzieningen getroffen. Een bekend fenomeen bij het gebruik
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Tabel 17: Aanwezige bouwkundige en mechanische voorzieningen"

voorziening

verstevigd hang- en sluitwerk

inbraakwerende deuren en ramen

inbraakwerende kasten

kluis

rolluiken

roldeuren

terreinafscherming (hek, muur, gracht)

beveiligingsloges

portiersloges

beveiligingsbeglazing

beveiligde ruimten, compartimentering

andere maatregelen
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aantal

223 57,0
105 26,9

50 12,8

177 45,3

27 6,9

43 11,0

185 47,3

8 2,0

18 4,6

28 7,2

80 20,5

12 3,1

" Aangezien per bedrijf meer dan een voorzieningen getroffen kunnen zijn, is het totaal in deze tabel groter dan

391 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 18: Aanwezige elektrische of elektronische voorzieningen"

voorziening

inbraakalarmsysteem met stil alarm**

inbraakalarmsysteem met luid alarm"

binnenverlichting

buitenverlichting

schrikverlichting

brandalarmsysteem

toegangscontrolesysteem

gesloten televisiesysteem

andere maatregelen

aantal %

149 38,1

163 41,7

150 38,4

221 56,5

64 16,4

65 16,6

56 14,3

20 5,1
8 2,0

" Aangezien per bedrijf meer dan een voorzieningen getroffen kunnen zijn, is het totaal in deze tabel groter dan

391 en de som van de percentages groter dan 100.

De aanwezigheid van luid alarm in combinatie met stil alarm komt bij 79,4% van de bedrijven voor.

van alarmsystemen is dat van nodeloos alarm, vooral bekend onder de benamingen

'loos alarm' of 'vals alarm'. Van de betrokken bedrijven konden er 120 hierover cijfers

verschaffen. Gemiddeld bleek 80% van alle inbraakalarmmeldingen bij die bedrijven

loos alarm te betreffen; bij de bedrijven uit het PPS-onderzoek is ongeveer drie kwart

van de inbraakalarmmeldingen loos.

Beveiligingspersoneel

Een 45-tal bedrijven (11,6%) heeft zèlf een of meer werknemers in dienst die beveili-

ging als hoofdtaak hebben. Bij ongeveer twee derde van deze bedrijven maken de be-

veiligingsmedewerkers binnen en/of rondom de bedrijfsvestiging controlerondes, in
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vrijwel alle gevallen buiten kantooruren, dus 's avonds, 's nachts en/of in het week-

end.

Bij 161 bedrijven (ongeveer 40%) is de beveiliging uitbesteed aan een externe bevei-

ligingsdienst. In ongeveer 40% van deze bedrijven maakt de beveiligingsdienst con-

trolerondes in en/of rondom de vestiging die in vrijwel alle gevallen buiten kantoor-
uren plaatsvinden.

Ruim de helft van de bedrijven heeft noch zèlf werknemers met beveiliging als hoofd-

taak in dienst, noch een externe beveiligingsdienst in de arm genomen.

Organisatie van de beveiliging

Bij meer dan de helft van de bedrijven (52,9%) bestaat een beleid ter beveiliging

tegen criminaliteit. In 43,4% van de bedrijven bestaat daartoe ook een beveiligings-

plan. Ongeveer 40% van degenen die de enquête invulden, waren op de hoogte van

het budget dat voor beveiligingsdoeleinden beschikbaar is. Het gemiddelde beveili-

gingsbudget van deze bedrijven bedroeg in 1993 f 20.000,00. Bij bijna een vijfde van

de bedrijven (18,5%) zijn alle werknemers getraind en/of geïnstrueerd in het voor-

komen van criminaliteit; bij eveneens ongeveer een vijfde van de bedrijven (19,5%)

zijn uitsluitend de met beveiliging belaste werknemers getraind en/of geïnstrueerd.

Bij een meerderheid van de bedrijven (56,8%) evenwel is geen van de werknemers

getraind of geïnstrueerd. Training van het personeel in de omgang met beveiligings-

maatregelen geeft een vrijwel identiek antwoordpatroon te zien (zie bijlage 2, tabel

11), zij het dat iets meer bedrijven de eigen beveiligingsmensen genstrueerd hebben

en iets minder bedrijven geen van de personeelsleden geïnstrueerd hebben.

De wijze waarop de werknemers met beveiligingsvoorschriften omspringen, is in

meer dan de helft van de bedrijven `zorgvuldig' of 'zeer zorgvuldig' en bij ongeveer

30% van de bedrijven gaan de werknemers `noch zorgvuldig, noch onzorgvuldig' met

dergelijke voorschriften om, aldus degenen die de vragenlijst invulden (zie bijlage 2,

tabel 12).

Oordeel over de beveiliging

Naar het oordeel van de respondenten is de beveiliging van de bedrijfsgebouwen

tegen criminaliteit bij meer dan de helft van de bedrijven goed of zeer goed (56,3%);

bij 28,9% is de beveiliging van de bedrijfsgebouwen redelijk, bij 10,3% matig en bij

4,4% slecht. Over de beveiliging van de bedrijfsterreinen oordelen de respondenten

wat minder positief. Ongeveer 26% beoordeelt die als goed of zeer goed, 34,9% als

redelijk, 22,3% als matig en 16,8% als slecht. Over het geheel genomen beoordeelt

ruim een derde van de bedrijven (36,7%) de veiligheid van de eigen vestiging in haar

totaliteit als goed of zelfs zeer goed (zie tabel 19). Bij bijna de helft (46,5%) is de

veiligheid van de vestiging in haar totaliteit redelijk, bij 13,7% matig en in enkele

gevallen slecht (3,1%).
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Tabel 19: Oordeel over de veiligheid van de bedrijfsvestiging in totaal (N=387)

39

oordeel aantal %

goed 142 36,7

redelijk 180 46,5

matig 53 13,7

slecht 12 3,1

niet bekend 4 -

totaal 391 100

4.4 Vergelijking met andere bedrijven

In deze paragraaf wordt een aantal enquêteresultaten van de onderhavige 391 bedrij-

ven afgezet tegen die van een aantal andere bedrijven in ons land. Het betreft 1094

bedrijven waar dezelfde enquête is afgenomen in het kader van de reeds in hoofd-

stuk 2 genoemde WODC-onderzoeken naar de haalbaarheid van Publiek-Private

Samenwerkingsprojecten op bedrijventerreinen (zie o.a. Sabee, 1995).15 Zodoende

komen de cijfers in een vergelijkend perspectief te staan waardoor het mogelijk is

een meer genuanceerd oordeel te geven over de wijze waarop de bedrijven beveiligd

zijn. Bij deze vergelijking zijn twee kanttekeningen op hun plaats. Ten eerste zijn de

bedrijven waarmee wordt vergeleken, alle op een bedrijventerrein gesitueerd, terwijl

dit voor ongeveer de helft van de bedrijven uit het - onderhavige - bedrijfsinbraak-

onderzoek geldt. Ten tweede zij vermeld dat de 1094 bedrijven waarmee wordt

vergeleken, geen aselecte steekproef uit het Nederlandse bedrijfsleven vormen.

Beveiligingsmiddelen

Bouwkundige danwel mechanische voorzieningen zijn bij 88% van de vestigingen uit

het PPS-onderzoek en bij eveneens 88% van de bedrijven uit het bedrijfsinbraak-

onderzoek toegepast. De mate waarin de afzonderlijke types bouwkundige/mechani-

sche voorzieningen bij de twee groepen bedrijven zijn toegepast, laten nauwelijks of

geen verschillen zien.

Bij 85% van de benadeelde bedrijven uit het onderhavige onderzoek zijn een of meer

elektrische/ elektronische voorzieningen getroffen; bij de PPS-bedrijven ligt dat per-

centage eveneens op 85. Wat betreft de voorzieningen afzonderlijk is er een verschil

tussen beide groepen bedrijven (zie tabel 20). Zo blijkt dat de bedrijven uit het

bedrijfsinbraakonderzoek in vergelijking met de PPS-cijfers in mindere mate beschik-

15 Het betreft bedrijven van bedrijventerreinen in Almere, Hoorn, Katwijk, Rotterdam, Schiedam, Tilburg,

Venlo en Zwijndrecht. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, maken enkele tientallen bedrijven uit het PPS-onder-

zoek tevens deel uit van het onderhavige onderzoek naar bedrijfsinbraak. Om te voorkomen dat bedrijven

niet zichzelf vergeleken worden, zijn ten behoeve van deze vergelijking de cijfers van desbetreffende

bedrijven uit het PPS-bestand verwijderd.
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Tabel 20: Aanwezigheid van elektrische/elektronische voorzieningen, een vergelijking in Wo

voorziening bedrijfsinbraak-

onderzoek

PPS-

onderzoek

(N=391) (N=1.094)

inbraakalarmsysteem met stil alarm"' 38,1 49,1
inbraakalarmsysteem met luid alarm" 41,7 55,1
binnenverlichting 38,4 31,5
buitenverlichting 56,5 49,2

schrikverlichting 16,4 10,6

brandalarmsysteem 16,6 16,8
toegangscontrolesysteem 14,3 17,8

gesloten televisiesysteem 5,1 3,2

andere maatregelen 2,0 2,7

•t

Aangezien per bedrijf meer dan een voorzieningen getroffen kunnen zijn, zijn de totalen in deze tabel groter dan

391 of 1.094 en de som van de percentages groter dan 100.

Luid alarm in combinatie met stil alarm komt voor bij 29,6% van de PPS-bedrijven en bij 19,4% van de bedrijven

uit het onderhavige onderzoek.

ken over inbraakalarmsystemen met luid of stil alarm, maar daarentegen weer vaker

zijn toegerust met diverse verlichtingssystemen (binnen- en buitenverlichting,

schrikverlichting).

Beveiligingspersoneel

Van de bedrijven uit het PPS-onderzoek heeft bijna een kwart (24,3%) een of meer

werknemers in dienst die beveiliging als hoofdtaak hebben. Bij de bedrijven uit het

bedrijfsinbraakonderzoek komt dat in veel mindere mate voor, namelijk bij 11,6%.

Het uitbesteden van de beveiliging aan een externe beveiligingsdienst komt bij

ongeveer 40% van de bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek voor tegenover 55%

bij PPS-onderzoek. Dat noch van eigen beveiligingspersoneel, noch van de diensten

van een externe beveiligingsdienst gebruik gemaakt wordt, komt bij ongeveer de

helft van de bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek voor en bij 28% van de 1.094

PPS-bedrijven.

Organisatie van de beveiliging

In beide groepen bedrijven bestaat bij ruim de helft van de vestigingen een beveili-

gingsbeleid en in circa 40% van de bedrijven met een beveiligingsbeleid bestaat ook

een beveiligingsplan. Wat dit betreft zijn er geen verschillen tussen de twee groepen

bedrijven.

Bij bijna een vijfde van de 391 bedrijven uit dit onderzoek (18,5%) zijn alle werk-

nemers getraind en/of geïnstrueerd in het voorkomen van criminaliteit; bij eveneens

ongeveer een vijfde deel (19,5%) uitsluitend de met beveiliging belaste werknemers

en bij meer dan de helft (56,8%) geen van de werknemers. Bij de PPS-cijfers liggen

die percentages op respectievelijk 18,7, 18,2 en 59,1. Ook hierbij verschillen de 391
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bedrijven uit dit onderzoek dus niet noemenswaardig van het `landelijk' beeld. Dit

geldt eveneens voor de training van personeel in de omgang met beveiligingsmaatre-

gelen. De beoordeling van de zorgvuldigheid waarmee werknemers omgaan met de

beveiligingsvoorschriften, geeft enkele kleine verschillen te zien (zie bijlage 2, tabel

13). Het percentage bedrijven waar de omgang van werknemers met de beveiligings-

voorschriften als zeer zorgvuldig wordt aangemerkt bij de 1094 bedrijven uit het PPS-

onderzoek iets hoger dan bij de andere groep. Het percentage bedrijven waar `noch

zorgvuldig, noch onzorgvuldig' met de beveiliging wordt omgesprongen, ligt bij de

bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek wat hoger.

Oordeel over de beveiliging

Volgens de PPS-cijfers is twee derde (66,1%) van de bedrijfsgebouwen goed tot zeer

goed beveiligd, ongeveer een kwart (24,0%) redelijk en bijna een tiende (9,0%) matig

tot slecht. In het onderhavige onderzoek liggen die percentages op respectievelijk

56,3, 28,9 en 14,7, waarmee deze bedrijven iets slechter uit de bus komen. De oor-

delen over de beveiliging van de vestiging in totaal ontlopen elkaar weinig in beide

groepen bedrijven (zie bijlage 2, tabel 14).

4.5 Samenvatting en conclusies

Over ongeveer de helft van de benadeelde bedrijven waarvan een aangifte-pv in dit

onderzoek is betrokken, is aanvullende informatie beschikbaar, verzameld met

behulp van een enquête onder deze bedrijven. De meeste van deze bedrijven blijken

bouwkundige c.q. mechanische voorzieningen te hebben getroffen ter beveiliging

van het bedrijf tegen criminaliteit. Eveneens hebben de meeste bedrijven zich door

middel van elektrische of elektronische maatregelen beveiligd.

Iets minder dan de helft van de bedrijven heeft zelf werknemers in dienst met be-

veiliging als hoofdtaak of maakt gebruik van een externe beveiligingsdienst. Wat dit

betreft, steken de bedrijven uit het bedrijfsinbraakonderzoek wat mager af bij 1.094

in het kader van ander onderzoek (PPS-onderzoek) genquêteerde bedrijven. Van die

1.094 bedrijven kan maar liefst drie kwart beschikken over een beveiligingsdienst

danwel over personeel met beveiliging als hoofdtaak.

Bij ongeveer de helft van de bedrijven bestaat een beveiligingsbeleid en bij 40% van

die bedrijven bestaat daartoe ook een beveiligingsplan. Daarmee wijken de bedrij-

ven niet af van de cijfers uit het PPS-onderzoek.

Bij bijna een vijfde van de 391 bedrijven uit dit onderzoek (18,5%) zijn alle werk-

nemers getraind en/of geïnstrueerd in het voorkomen van criminaliteit; bij eveneens

ongeveer een vijfde deel (19,5%) zijn uitsluitend de met beveiliging belaste werk-

nemers getraind in preventie; bij meer dan de helft (56,8%) van deze bedrijven is

daarentegen geen van de werknemers geïnstrueerd in het voorkomen van crimina-

liteit. Deze cijfers verschillen niet noemenswaardig van de PPS-cijfers.

De wijze waarop de werknemers met de beveiligingsvoorschriften omgaan, is bij een

kleine 60% van de bedrijven zorgvuldig tot zeer zorgvuldig, een percentage dat nau-
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welijks afwijkt van de resultaten uit het PPS-onderzoek. De bedrijfsbeveiliging is

volgens de bedrijven zelf in ruim een derde van de gevallen goed tot zeer goed, bij

bijna de helft redelijk en bij 15% matig of slecht.
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Concluderend kan gesteld worden dat - hoewel het merendeel van de bedrijven uit

dit onderzoek bouwkundige, mechanische, elektrische of elektrotechnische voor-

zieningen getroffen heeft - de onderzoeksresultaten uitwijzen dat er nog wel wat te

verbeteren valt op het gebied van bedrijfsbeveiliging. Gemiddeld bleek 80% van alle

inbraakalarmmeldingen bij die bedrijven loos alarm te betreffen. Voorts blijkt er in

ongeveer de helft van de bedrijven geen beleid ter beveiliging tegen criminaliteit te

zijn. Bovendien is bij ruim de helft van de bedrijven geen van de werknemers geïn-

strueerd in het voorkomen van criminaliteit en laat de zorgvuldigheid van de mede-

werkers in de omgang met beveiligingsvoorschriften te wensen over. Tot slot is het

met de beveiliging van de bedrijfsvestiging in totaal slechts bij ruim een derde van

de bedrijven goed of zeer goed gesteld.
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Bedrijfsinbrekers aan het woord

5.1 Verantwoording

In dit hoofdstuk komen bedrijfsinbrekers zèlf aan het woord. Interviews met 83 da-

ders vormen hiervoor het basismateriaal. De interviews, die voor het grootste deel in

penitentiaire inrichtingen plaatsvonden (zie ook hoofdstuk 2), duurden gemiddeld

één uur, het kortste interview duurde een half uur en het langste anderhalf uur.

De interviews hadden een open karakter, dat wil zeggen dat niet met een volledig

voorgestructureerde vragenlijst gewerkt is, maar aan de hand van een lijst met aan-

dachtspunten die de mogelijkheid bood om nader in te gaan op door de geïnterview-

de naar voren gebrachte zaken. Hoewel dat in de praktijk regelmatig gebeurd is,

bleek het mogelijk om de aandachtspunten tamelijk consequent in alle interviews af

te werken. Mede als gevolg daarvan is het uiteindelijke materiaal, de schriftelijke

neerslag van de op tape opgenomen interviews,16 van zodanige aard dat het zich

goed leende voor categorisering en uiteindelijke codering in een geautomatiseerd

databestand.

In hoeverre de 83 geïnterviewde daders een representatieve afspiegeling vormen van

de populatie van bedrijfsinbrekers, is niet bekend, zoals reeds in hoofdstuk 2 is ge-

steld. De consequentie hiervan is dat de cijfermatige resultaten die in dit hoofdstuk

gepresenteerd worden, met enige reserve bekeken moeten worden. Vooruitlopend

op de resultaten, kan op deze plaats alvast wèl gemeld worden dat de ondervraagde

groep op een aantal kenmerken een behoorlijke spreiding te zien geeft, onder andere

wat betreft werkwijzen, voorkeuren voor objecten, de mate van professionaliteit en

sociale achtergrond. De steekproef is dus in elk geval niet eenzijdig, en dat stemt

hoopvol. Maar of de in de geïnterviewde groep aangetroffen spreiding in dezelfde

verhoudingen in de populatie voorkomt, is niet bekend.

Een kanttekening moet geplaatst worden bij de gehanteerde methode: interviews

met daders. In deze methode schuilt het gevaar dat de geïnterviewden hun keuzes

en werkwijzen 'rationeel reconstrueren', met andere woorden, zij schilderen hun

werkwijzen 'mooier' af dan ze in werkelijkheid waren. De daders kunnen geneigd

zijn om niet te vertellen 'hoe het gegaan is', maar 'hoe het had moeten gaan' (Crom-

well e.a., 1991). De interviewers waren hierop bedacht en tijdens de interviews is

geprobeerd dit probleem zoveel mogelijk te ondervangen door expliciet door te

vragen. De algemene indruk van de interviewers is dat de verhalen van de daders

een hoog realiteitsgehalte hebben.
De resultaten van de interviews worden verlevendigd met citaten van uitspraken van

daders. Nadat de demografische kenmerken en sociale achtergrond van de daders

16 Tezamen ruim 1.500 pagina's A-4 vellen.
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zijn besproken, volgt de rapportage in grote lijnen het proces van een bedrijfs- .

inbraak, te beginnen bij het initiatief tot een kraak en eventuele plannenmakerij, tot

en met de gevolgde modus operandi en de besteding van de opbrengst. Vervolgens
worden de resultaten vergeleken met die van het reeds genoemde, eerder uitgevoer-

de onderzoek onder woninginbrekers, waarna samenvatting en conclusies het hoofd-

stuk afsluiten.

5.2 Demografische achtergrond

Op één uitzondering na zijn de 83 geïnterviewde daders van het mannelijk geslacht.

De gemiddelde leeftijd17 is 26,5 jaar; de jongste dader is 18 en de oudste 37 jaar oud.

De meest voorkomende leeftijdscategorie is 21 t/m.25 jaar (zie bijlage 2, tabel 15).

Vrijwel alle geïnterviewde daders (91,5%) zijn van Nederlandse afkomst. De steek-

proef omvatte daarnaast twee Antillianen (2,4%), vijf Surinamers en één persoon van

wie de etniciteit niet bekend is (zie bijlage 2, tabel 16).18

De meeste daders (53,8%) hebben na de basisschool een opleiding in. het lager be-

roepsonderwijs gevolgd (zie bijlage 2, tabel 17). Drie daders hebben middelbaar

beroepsonderwijs gevolgd. Twaalf daders zeggen nooit verder dan de basisschool te

zijn gekomen.

Het merendeel van de 83 respondenten was op het moment van interviewen gedeti-

neerd (zie hoofdstuk 2). De vraag die hen over de huishoudenssamenstelling gesteld

is, heeft betrekking op de situatie vóór de detentie. Ongeveer 70% voert zelfstandig

een huishouding, al dan niet samen met een partner en kinderen. Circa een vijfde

van de geïnterviewden maakt deel uit van de ouderlijke huishouding (zie bijlage 2,

tabel 18).

Drie kwart van de steekproef geeft zelf aan dat criminaliteit de voornaamste bron

van inkomsten vormt. Verder noemen 12 geïnterviewden (legaal) werk als belangrijk-

ste inkomstenbron (zie bijlage 2, tabel 19). Ruwweg een kwart van de respondenten

rapporteerde in het heden en/of verleden financiële problemen te hebben gehad, de

overigen hebben daar nooit mee te maken gehad.

5.3 Sociale achtergrond

jeugd

Bij ongeveer de helft van de daders (45,8%) kan de situatie waarin zij opgegroeid

zijn, als min of meer normaal gekenschetst worden; van 16 daders is hierover niets

bekend en bij 29 daders is in meer of mindere mate sprake van een problematische

17 Voor de berekening van de leeftijd is als peildatum 1 augustus 1994 gebruikt, de datum waarop de data-,

verzameling onder daders is afgesloten.

18 Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de selectiviteit van de steekproef zich ongetwijfeld ook in de

samenstelling van de steekproef wat betreft etniciteit weerspiegelt. Aan deze gegevens kunnen derhalve

geen conclusies verbonden worden omtrent de bemoeienis van verschillende etnische groepen met

bedrijfsinbraken.
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jeugd. Enkele respondenten uit een 'normaal' gezin vertelden dat zij de enigen uit

hun familie zijn die zich met criminaliteit inlaten: 'Kijk, ik heb niks te klagen, ik kom

uit een keigoede familie, al mijn zussen hebben allemaal keigoede banen, allemaal

gestudeerd. Mijn vader heeft wel drie zaken. Ik heb vroeger altijd alles gedaan wat ik

leuk vond, mijn eigen paard gehad. Misschien ben ik wel te verwend geweest.' De

geïnterviewden met een meer problematische achtergrond hebben vaak te maken

gehad met aan drugs of alcohol verslaafde ouders, echtscheiding van ouders waarna

betrokkenen in internaten of opvangtehuizen terecht kwamen, ruzies met (stief-)

ouders of met ouders die zich zelf in het criminele circuit bewogen. Enkele uitspra-

ken ter verduidelijking: (1) 'Ik was zes weken oud, toen mocht ik op m'n eigen gaan

wonen.' (2) 'Ik was vijf jaar toen ging ik bij mijn vader op bezoek, die zat in de koe-

pel in Breda. Ik werd vroeger altijd geslagen, mijn moeder werd altijd geslagen, ja

mijn vader was zwaar alcoholist. Ik heb gewoon een hele hoop dingen meegemaakt,

weet-je-wel. Ik heb het leven achter de rug van een man die bij wijze van spreken 45

jaar is, weet-je-wel, maar ik ben 24.' (3) 'Kijk, ik kom zelf uit een minder milieutje.'

Alcohol en drugs

Twaalf respondenten (15%) vertelden in het verleden met serieuze alcoholproble-

men te kampen gehad te hebben. Wat betreft druggebruik: ongeveer een derde heeft

nog nooit softdrugs gebruikt, de overigen hebben dit in het verleden wel gedaan en

een zestal daders gaf aan dit nog steeds weleens te doen. Enkele daders zeiden aan

softdrugs verslaafd te zijn (geweest). Met harddrugs heeft 42% zich nooit ingelaten,

45% heeft die middelen in het verleden wel gebruikt en 12% gebruikt harddrugs tot

op de dag van vandaag. Van de groep (ex-)gebruikers van harddrugs is ruim de helft

in het verleden verslaafd geweest, circa 20% in verleden en heden en ongeveer een

kwart nooit.

Gokken

Gokproblemen spelen in het leven van de meeste geïnterviewde inbrekers geen rol.

Meer dan 80% heeft daar nooit mee te maken gehad. De overigen zijn in het verleden

gokverslaafd geweest en een enkeling is dat op het moment van interviewen nog.

Dagelijkse bezigheid
Veel respondenten geven zelf aan dat het plegen van criminaliteit voor hen dagelijk-

se kost is (althans vóór de eventuele detentie waarin velen van hen op het moment

van interviewen verkeerden). Ruim twee derde van de inbrekers vertelde dat het

plegen van criminaliteit tot hun belangrijkste dagelijkse bezigheden behoorde. Daar-

naast blijkt ruim een kwart'werken' als belangrijkste dagelijkse bezigheid op te

geven (zie tabel 21).
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Tabel 21: Voornaamste dagelijkse bezigheid van de geïnterviewde dader (N=83)•

46

bezigheid aantal %

criminaliteit plegen 53 67,9

voorbereiden inbraken 6 7,7
drughandel 6 7,7

doelgericht 'schuimen' 10 12,8

rondhangen in kroegen, koffieshops 14 17,9

'housen' 2 2,6

druggebruik 18 23,1

werken 22 28,2

werk zoeken, solliciteren 2 2,6

anders 8 10,3

Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan een dagelijkse bezigheid noemden, Is het totaal in deze tabel

groter dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

5.4 Voorbereiding op een bedrijfsinbraak

Initiatief, opdrachtgevers, helers

Het initiatief om te gaan inbreken komt bij ongeveer de helft van de geïnterviewde

daders doorgaans van henzelf, 14,5% zegt zich meestal te laten 'meesleuren' door

anderen en bij de overige 35%-is het ongeveer even vaak een kwestie van zich laten

'meesleuren' als eigen initiatief. Het merendeel van de geïnterviewden zegt dat het

plegen van bedrijfsinbraken meestal planmatig plaatsvindt (79,5%): 'In mijn geval is

alles goed gepland, ik ga geen onnodige risico's nemen', zo zei een van hen. Daaren-

tegen gaat 9,6% impulsief te werk ('Ik pak gewoon een bedrijf op de gok uit. Is het

wat dan heb je geluk, is het niks dan heb je pech.') en 10,8% gaat soms planmatig en

soms impulsief te werk.

Een heler speelt in de voorbereidende fase bij bijna drie kwart van de inbrekers een

zekere rol als beoogde afnemer van de gestolen goederen, van tevoren daartoe aan-

gezocht door de dader en soms zelfs als opdrachtgever: 'Je zoekt eerst helers die alles

kunnen afnemen, want zonder plan ben je nergens, maar zonder heler ben je ook

nergens.' Bij ongeveer een kwart van de daders speelt een heler geen enkele rol in

deze fase. Deze daders dragen zèlf zorg voor de afzet van de buit of hebben geen

heler nodig, omdat zij uitsluitend op geld uit zijn. Enkele daders maken melding van

slachtoffers die zèlf opdracht gegeven hebben tot een inbraak. Dergelijke voorvallen

lijken echter maar zelden voor te komen. 'Ik heb ook te maken met mensen die zelf

een eigen bedrijf hebben - directeur zijn - en die zeggen "goh joh, kun je bij mij niet

komen inbreken, voor zo en zoveel." Nou wat doe je dan, dan breek je gewoon in. Je

haalt de hele teringzooi leeg. Je moet wel schade achterlaten, want dat vragen ze dan

meestal, zodat hun aan kunnen tonen dat het dus een inbraak geweest is.' Vrijwel

alle daders bij wie een heler in de voorbereidende fase betrokken is, maken daarbij

gebruik van een of meer vaste helers.
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Tabel 22: Werkwijze Informatleverzameling c.q. bron van Informatie (N=83)*

werkwijze/bron aantal oA

observeren van de buitenkant

observeren van personeel

observeren van bewaking

observeren gedurende werk bij bedrijf

bedrijf bezoeken als klant

bedrijf bezoeken als sollicitant

van (ex-)werknemers van bedrijf

van (criminele) kennissen

opvragen plattegronden

werknemers chanteren

Gouden Gids, telefoonboek

65 84,4

13 16,9

16 20,8

9 11,7

22 28,6

11 14,3

43 55,8

31 40,3

2 2,6

3 3,9

4 5,2

* Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan een werkwijze/bron konden noemen, is het totaal in deze tabel

groter dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

Informatie over slachtoffers

Een ruime meerderheid van de geïnterviewde daders verzamelt van tevoren kennis

over het beoogde slachtoffer; 83% doet dat meestal wel, 10% doet dat soms wel en

soms niet, en slechts 7% verzamelt van tevoren geen informatie. Vaak is er een

directe relatie met het beoogde slachtoffer, bijvoorbeeld doordat de dader een

(ex-)werknemer van het bedrijf is. Ook is er vaak een indirecte relatie: bijvoorbeeld

kennissen van de dader zijn (ex-)werknemers van het slachtoffer of verrichten daar

wel eens klusjes (zie bijlage 2, tabel 20). `Ik ben dus glazenwasser en dan zijn we aan

het zemen en dan zie je wel eens waardevolle dingen staan voor de ramen. Dan zie ik

wel eens een maniertje om een raam open te laten staan of ik denk van "dat kan ik

makkelijk forceren." Dan ga ik 's avonds meestal terug en neem ik weleens een com-

puter weg.' Een ander vertelt: `Ik solliciteer altijd bij die baas en kijk dan ontiegelijk

goed en dan werk ik ongeveer een weekje of anderhalf en dan haal ik de spullen weg.'

Bij de voorbereiding van een kraak maken de daders in ruime mate gebruik van tips

en andere informatiebronnen. Slechts 17% zegt nooit of vrijwel nooit tips te krijgen;

de overige ruim 80% krijgt regelmatig tips: 'We hebben zoveel tips, dat je op het

laatst moet zeggen: 'jongens, we moeten even wachten".'

Welke bronnen of werkwijzen er te pas komen bij het verzamelen van informatie

over een beoogd slachtoffer, is te zien in tabel 22. Relatief veel genoemde werkwijzen

om informatie te verzamelen c.q. informatiebronnen zijn: observatie van de buiten-

kant, observatie van de bewaking, bezoekjes aan het bedrijf als klant, kennissen uit

het criminele circuit, en (ex-)werknemers van het bedrijf. Een sprekend voorbeeld
van de laatste bron levert het volgende citaat. 'Het gebeurde ook regelmatig dat we

`dus getipt werden, dat er een raampje opengelaten werd. Of we kregen schema's van

wanneer de bewakingsdienst langs rijdt. Die krijgen daar dan geld voor, die komen

er zelf mee aan. Kijk, op den duur heb je zo'n naam gecreëerd, dan komen ze gewoon

naar je toe, dat is natuurlijk het makkelijkste en mooiste wat er is.'
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Sommige respondenten leggen bij de informatieverzameling een buitengewone

inventiviteit aan de dag, getuige de volgende citaten. (1) 'Tekeningen [bouwtekenin-

gen] zijn ook heel makkelijk te verkrijgen, die kan je bij het Gemeentelijk Archief

gewoon opvragen. Je geeft je uit voor gemeenteambtenaar, je zegt dat je wat moet

onderzoeken.' (2) 'Wij hebben zelfs met meetapparatuur midden op een landweg

gestaan. Toen deden we net of we land aan het opmeten waren, terwijl we gewoon al

drie dagen een bedrijfspand in de gaten hielden.' (3) 'Overdag ga je naar binnen, of

onder het mom van een sollicitatie, of je gaat gewoon kijken wat ze te koop hebben.

Je zegt dat je vertegenwoordiger bent. Of via de Gouden Gids, dan kijk je welke be-

drijven interessant zijn.' (4) '(...) met z'n tweëen en dan een beetje netjes gekleed,

zodat je voor een vertegenwoordiger wordt aangezien. Je zit rustig met z'n tweeën in

de auto, papieren op de achterbank, zodat je gewoon eigenlijk als werkend mens

gezien wordt. Door die papieren die je op de achterbank hebt liggen, koffertje mis-

schien, telefoon in de auto, hoeft niet aangesloten te zijn, het gaat om de aanblik

voor de mensen. Die denken "die zijn iets aan het zoeken", maar ze zoeken er verder

niks achter. Dat is mijn ervaring.'

Voor een aantal bedrijfsinbrekers is het milieu waarin ze verkeren, een belangrijke

informatiebron: 'In het milieu waar ik optrok, ja, dat is eigenlijk net als hier in de

bajes; er wordt continu over dat soort dingen gepraat.'

Het soort informatie dat over de beoogde slachtoffers wordt verzameld, heeft bij

meer dan de helft van de daders vooral betrekking op de mogelijkheden om binnen

te komen (toegankelijkheid), de aanwezigheid van alarmsystemen en de buit (zie

bijlage 2, tabel 21).

5.5 Preferenties en keuzes voor objecten

Bij de beslissing om in een bepaald object te gaan inbreken, laten daders ongeveer

alle zaken waarover zij informatie verzamelen, meewegen. De meest genoemde fac-

toren die een rol spelen bij de keuze voor een object, zijn de situering van het bedrijf,

en de soort buit (zie tabel 23).

Bebouwing in de omgeving van het object en bouwaard

Wat betreft de bebouwing in de directe omgeving van het object van inbraak, heeft

ongeveer 40% geen voorkeur. De overigen hebben een duidelijke voorkeur voor de af-

wezigheid van woningen, hetgeen in diverse bewoordingen naar voren kwam. Ruim

60% van degenen met een voorkeur, zegt bedrijven op een bedrijven- of industrie-

terrein te prefereren, 13,7% van deze groep spreekt in dit verband over vrijstaande

bedrijven en 15,7% over de afwezigheid van bebouwing in de buurt van het object.

Enkele citaten kunnen dit illustreren. (1) 'Ik let niet op een specifiek bedrijf, ik let

meer specifiek op het terrein, de ligging en via hoeveel wegen ik weg kan.' (2) 'Een

ideale locatie is dus een heel groot terrein, grote bedrijven met grote terreinen, waar

containers staan. Bijvoorbeeld bij bedrijf X.[een groothandel], daar staan wel vijfen-

twintig vrachtwagens op een rij, dus je kan je altijd verstoppen, je kan altijdweg. Het
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Tabel 23: Keuzebepalende factoren (N=83)'

factor

soort bedrijf

type buit

hoeveelheid buit

situering (bebouwing)

toegankelijkheid en beveiligingssituatie in het algemeen

afwezigheid van alarm

afwezigheid personeel/bewaking/surveillance

vluchtmogelijkheden

anders

49

aantal %

4 4,8
43 51,8

16 19,3
51 61,4

34 41,0

37 44,6
35 42,2

30 36,1

11 13,3

' Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan een factor genoemd hebben, is het totaal In deze tabel groter

dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

is een groot bedrijfspand, het staat afgelegen, geen omwonenden, dus het is heel

makkelijk om daar in te breken. Naast bedrijf X ligt bijvoorbeeld het belastingkan-

toor, je zorgt ervoor dat je werk op kan schuiven. Zodra je bedrijf X leeggeroofd hebt,

ga je bij het belastingkantoor kijken.'

Ten aanzien van het object zelf is in een groot aantal interviews gesproken over

eventuele voorkeuren voor oudbouw danwel nieuwbouw, omvang van het bedrijf,

branche en het soort buit dat er te halen valt. Een voorkeur voor oud- of nieuwbouw

werd slechts door een enkeling aangegeven: 'Kijk, die hele moderne gebouwen die

zijn toch beter inbraakbestendig zeg maar en dat stopt best veel, denk ik. Bij oude

gebouwen kun je vaak deuren flipperen.' 'Het moeten oude panden zijn. Dus waar

niet een nieuw systeem ligt, want de meeste nieuwe panden hebben allemaal een

beveiligde lijn, dus zodra die kabel geknipt wordt, verbreek je een verbinding en dan

geeft hij een sein door. Bij oude panden is het zo als je de kabel knipt dan gaat het

alarm binnen wel af, maar buiten niet meer.' Echter het merendeel van de daders

heeft geen voorkeur voor oud- of nieuwbouw. Hetzelfde geldt voor de omvang van

een bedrijf; het merendeel heeft geen voorkeur, terwijl een enkeling grotere of juist

kleinere bedrijven prefereert. `Hoe groter hoe beter eigenlijk, des te meer er te halen

is', zo meende een respondent. Een ander prefereerde juist weer kleine bedrijven,

want volgens hem 'hebben kleine bedrijven minder beveiliging'. Eén respondent had

zowel een praktische als een ideële reden om geen kleine bedrijfjes te benadelen:

'Kleine zaken, zoals drankhandeltjes, zelfstandige onderneminkjes, zijn de moeite

niet waard om in te breken. En dat doen wij eigenlijk voor ons principe niet, omdat

we weten dat die mensen gewoon van die centen moeten rondkomen. Die hebben

zich misschien 25 jaar het lazarus staan werken. Maar als je bedrijf X [een kleding-

zaak] neemt, die hebben in heel Nederland 50 zaken, die kan je makkelijk een poot

uitdraaien.'

Daarnaast zeggen sommige inbrekers dat bij de keuze voor een object het 'gevoel'

een rol speelt: 'Als het gevoel niet goed is, dan ga ik niet naar binnen. Dat gevoel

komt van binnen, het is een soort klok van binnen. Nee hier niet, nou en dan doe je
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Tabel 24: Favoriete buit (N=83)"

soort buit

antiquiteiten

auto-accessoires, autogereedschappen

auto's en motorfietsen

beeld- en geluidsapparatuur

computerapparatuur

dranken (wel en niet alcoholisch)

elektronica, hobby-artikelen

foto- en filmapparatuur

geld
gereedschappen

huishoudelijke artikelen

juwelen, sieraden

kantoorartikelen met elektronica

kleding

levensmiddelen

rookartikelen

sportartikelen en -apparatuur
overige artikelen

waardepapieren

50

aantal %

1 1,4

3 4,2

1 1,4

15 21,1

10 14,1

2 2,8

3 4,2

2 2,8

28 39,4

8 11,3

1 1,4

3 4,2

2 2,8

8 11,3

4 5,6

10 14,1

1 1,4

6 8,5

1 1,4

" Aangezien de 83 geinterviewde daders er soms meer dan een type favoriete buit noemden, is het totaal in deze

tabel groter dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

het niet. Ik heb dus wel eens het gevoel gehad dat er iemand stond te posten, en dat

gevoel is genoeg, dan ga ik er niet naar binnen. Niet die avond. Ik pak hem toch wel,

het is niet zo dat ik het laat zitten. Ik pak hem gewoon op een andere dag.'

Branche en (te verwachten) buit

Iets meer dan de helft van de daders heeft geen voorkeur voor een branche, de overi-

gen hebben dat wel. Relatief veel genoemd worden computerbedrijven, kantoren of

'bedrijven waar ze veel computers hebben', auto- en garagebedrijven, horeca, audio-

zaken en groothandels.

Vrij vaak hebben de daders een vrij goedidee van de buit die zij aan zullen treffen;

meer dan de helft geeft aan precies te weten wat de buit zal zijn, omdat zij zich gron-

dig voorbereid hebben; een kleine 15% zegt het nooit van tevoren te weten, 20% zegt

het 'wel ongeveer' te weten en 10% weet het soms wel en soms niet (zie bijlage 2,

tabel 22).

Het merendeel van de daders heeft een voorkeur voor een bepaald soort buit. Favo-

riete spullen zijn: contant geld, beeld- en geluidsapparatuur, computers en rookarti-

kelen (zie tabel 24). Ongeveer 15 daders hebben geen voorkeur. Wel geven deze

daders aan dat de buit 'goed in de markt moet liggen', in verband met de verkoop-

baarheid. De wensen van de toekomstige afnemer zijn voor sommigen bepalend: 'Er

wordt natuurlijk aan je gevraagd van "kan je daar en daar aankomen?" en op een



Bedrijfsinbrekers aan het woord 51

gegeven moment krijg je een hele hoop spullen die mensen willen hebben. Wat de

klant vraagt dat lever je gewoon.' Een aantal daders zonder duidelijke voorkeur voor

een type buit merkten op een voorkeur voor grote hoeveelheden buit te hebben, on-

geacht het type.

Tijdsaspecten: seizoen, dagen dagdeel

Meer dan de helft van de daders heeft geen voorkeur voor een seizoen (zie bijlage 2,

tabel 23). Onder de overigen genieten herfst en winter duidelijk de voorkeur: 'Ik heb

voorkeur voor regenweer, sneeuw. Eh, hoe slechter het weer, hoe minder politie ik op

bedrijventerreinen tegenkom. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is gewoon een

vaststaand feit.' Ongeveer twee derde van de daders heeft geen voorkeur bepaalde

dagen van de week om te gaan inbreken. Bij de overigen scoren de vrijdag en het

weekend het hoogst (bijlage 2, tabel 24): 'Onze voorkeur gaat uit naar horecagelegen-

heden en discotheken, vooral in de weekends. Als je wacht tot zondag, dan heb je de

opbrengst van vrijdag tot en met zondagavond. Dan ga je naar binnen.' Aangaande

het deel van de dag (zie bijlage 2, tabel 25), ligt de voorkeur duidelijk bij de avond

en/of de nacht: 'Van zeven uur 's avonds tot meestal zo tot elf uur 's avonds. Dan val

je nog binnen het gewone verkeer en val je het minste op. Mijn ervaring is dat als je

na twaalf uur rijdt, en je rijdt dan met een fax, dat is meestal wel opvallend.' Slechts

10% zegt geen voorkeur voor een dagdeel te hebben; drie respondenten zeggen bij

voorkeur 'overdag' in te breken.

5.6 Uitvoering in de praktijk

Afstand van woning tot pleegplaats

Het merendeel van de inbrekers opereert voornamelijk in de eigen woonplaats of de

directe omgeving daarvan. Ruim 10% zegt vooral in de eigen woonbuurt en de omge-

ving ervan actief te zijn (bijlage 2, tabel 26). Zoals een dader opmerkte: 'Ze zeggen

toch altijd dat de dader in de buurt woont van het delict, dat zag ik laatst nog op tv

bij Crime Time. Nou bij mij is dat ook zo, ik opereerde in de buurt van mijn huis.' In

de omgeving van woonplaats of -buurt zijn het vaak de dorpen die favoriet zijn: 'Kijk,

in dorpjes is er meestal weinig of helemaal geen politie, ja en dat is toch het makke-

lijkste.'

Vervoer

Om zich te verplaatsen naar het object van inbraak gebruiken de daders doorgaans

een auto (zie bijlage 2, tabel 27). Ze gebruiken daarvoor echter niet zomaar de eerste

de beste auto die hen ter beschikking staat. In de eerste plaats moet soms een enor-

me vracht aan buit vervoerd worden en dat brengt daders tot de keuze voor een

busje of vrachtauto. Verder houden zij bij hun keuze voor een vervoermiddel reke-

ning met de mogelijkheid van ongewenste ontmoetingen, bijvoorbeeld met surveil-

lerende politie-agenten of medewerkers van het bedrijf. Sommigen kiezen daarom

voor een onopvallende, 'nette' auto. Anderen stelen van tevoren een auto van het
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beoogde bedrijf, zodat het niet opvalt als zij daar rondrijden. Vier daders geven te

kennen soms op die manier te werk te gaan. Een van hen vertelt hierover: 'Of ik

neem gewoon de auto van het bedrijf zelf mee, daar staan dan auto's van het bedrijf

voor de deur weet-je-wel. Dan pak ik gewoon de sleutels uit het kastje en dan laad ik

zo'n klein vrachtwagentje vol ofzo. Komen er mensen langs, dan zien die een auto

open staan, die zien mij met spullen lopen en zien zo'n bordje van "zo heet dat

bedrijf" en op die auto ook zo'n bordje. Dan denken ze van "nou dat is een mede-

werker". Dus zo gedraag ik me eigen ook. En ik loop heel rustig met die spullen, op

mijn gemak.' Zelfs past men auto's wel zodanig aan dat het lijkt of die bij het bedrijf

zelf horen of afkomstig zijn van een bedrijf dat daar gelegitimeerd spullen komt

weghalen: 'We komen altijd met een busje met stickers van een drukbedrijf. Die plak

je op de wagen met een afhaalstrook en wat zien de mensen: een busje van het

bedrijf. Niemand die denkt 'daar zijn mensen aan het inbreken, of spullen aan het

weghalen".' Ook wordt wel van willekeurige - dat wil zeggen niet van de benadeelde

afkomstige - gestolen (vracht)auto's gebruik gemaakt om te zorgen dat opsporing via

het kenteken niet mogelijk is, voor het geval achterdochtige voorbijgangers mis-

schien het nummerbord opgenomen hebben. Het gebruik van gestolen vervoermid-

delen wordt door 19 daders (22,9%) genoemd. Om dezelfde reden worden ook wel

sloopauto's gebruikt; dit wordt door drie daders gemeld. Ook wordt wel van gehuur-

de voertuigen gebruik gemaakt. Enkele daders gaan soms met het openbaar vervoer,

want 'met het openbaar vervoer val je niet op', zo meent een van hen.

Handlangers

Ongeveer 70% van de daders gaat doorgaans samen met anderen op pad, 7% zegt

doorgaans alleen te opereren en de overige 23% opereert zowel met anderen als solis-

tisch. Slechte ervaringen wat betreft de samenwerking met maten kunnen een reden

zijn om alleen te werken, getuige de volgende uitspraak. 'Zit je met iemand anders,

dan kunnen er een heleboel andere dingen, verraaiierijen bij komen, mensen ge-

noemd worden, helers, represailles, daar heb ik geen behoefte aan.' Gaat men met

maten op pad, wat dus voor de meesten geldt, dan betreft het doorgaans twee of drie

personen; enkele inbrekers vertelden met grotere groepen van vijf à zes personen te

werken. Vrijwel altijd zijn degenen met wie samengewerkt wordt, 'vaste' maten. Vaak.

is er dan een taakverdeling, ontstaan op basis van ervaring en deskundigheid. De

volgende vier citaten illustreren dit. (1) 'Ja, iedereen heeft zijn eigen taak, de ene is

hier goed in, de andere is daar goed in. Ik ben heel goed in hang- en sluitwerken en

kluizen.' (2) 'Je hebt wel een vaste partner die er continu bij is, maar de handlanger-

tjes die zijn niet interessant. Die hebben ook niks met de koop te doen, die doen het

sjouwwerk, krijgen betaald en zijn weg.' (3) 'Er was wel een vast patroon van werken.

Eén op de uitkijk, de ander die loopt mee in het gebouw, die checkt de ramen en

kijkt naar buiten.' (4) 'Ja, we hadden echt een taakverdeling: er zijn denkers, doeners,

autocoureurs, scheurders, mensen die voor goud gaan.'

Ongeveer de helft van de inbrekers zegt dat er meestal iemand op de uitkijk stond in

verband met mogelijk onraad. Een kleine 30% meldt het gebruik van'scanners' om
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radiocommunicatie van de politie te ontvangen. Het waarschuwen van handlangers

bij daadwerkelijk onraad vindt meestal plaats door schreeuwen of fluiten. Elf inbre-

kers (13%) gebruiken hierbij portofoons of `walkie talkies.

In dit verband is de daders tevens gevraagd naar het werken in zogeheten verspreide

koppels. Dat is een afleidingsmanoeuvre waarbij eerst iemand op plaats A alarm ver-

oorzaakt, bijvoorbeeld door een brandje te stichten of een ruit in te gooien, waarna

vervolgens een handlanger op plaats B ongehinderd zijn slag kan slaan, omdat de

politiële aandacht op plaats A geconcentreerd is. Van de daders zegt 12% die metho-

de soms toe te passen en 5% zegt dat een enkele keer te hebben gedaan. Een voor-

beeld van hoe dit in zijn werk kan gaan, biedt het volgende citaat. `De vrouwen reden

dan gewoon rond, gooiden ergens een steen door de ruiten heen en reden gewoon

lekker naar huis toe. Wij zaten op hetzelfde moment met een scanner te wachten bij

het pand waar we naar binnen wilden gaan. Als we hoorden dat ze [politie] daar dan

naar toe moesten gaan, gingen wij naar binnen.'

Alarminstallaties

Vóór de daders werkelijk binnen kunnen treden, kunnen zij met alarminstallaties te

maken krijgen. Ongeveer twee derde van de daders beschouwt een luid alarm - een

voorziening die ter plekke een geluidssignaal (zoemer, sirene) voortbrengt - niet als

een onoverkomelijke barrière. Indien een dergelijke voorziening aanwezig is, maken

zij die onklaar.

- Luid alarm: De meest genoemde methodes om luid alarm te saboteren (zie bij-

lage 2, tabel 28), zijn allerlei malversaties van de installatie (het `kastje') of het

met purschuim19 volspuiten van de geluidsbron (kastje of toeter), zodat dat deze

geen signaal meer voortbrengt. `Hebben ze van die kastjes, nou dan koop je zo'n

spuitbus zeg maar, dat is piepschuim, dat is vloeibaar, nou en als je dan heel

makkelijk bij het geluidalarm (de sirene) kan komen en je spuit dat ding leeg,

dan hoor je het alarm al niet meer.'

Vermeldenswaard is een truc waarbij doelbewust alarm veroorzaakt wordt. Der-

gelijke trucs worden door vier respondenten gemeld; twee worden er geciteerd.

(1) `Dan pakten we een vuilniszak, met een touw eraan en dan gooiden we daar

kranten in, meestal hadden we die ook bij ons, zo'n zak. Dan gingen we effe slin-

geren met die zak, vanuit een koepel ofzo. Dus het alarm werd in werking gezet.

De koepel er weer opgezet en wegwezen. Half uur wachten. Politie komt, bewa-

king komt, ze gaan kijken. Niks aan de hand. Goed, ze zijn weg, hetzelfde weer,

weer met die zak. Kijk, na twee keer vals alarm denken ze "hé, er zit een fout".

Dan zetten ze het alarm uit en dan sloegen wij onze slag.' (2)`Nou kijk, je hebt

veel van die alarms die zitten op de ruiten. Gewoon een paar keer er goed tegen

aanslaan, op dat dingetje dat aan het glas. geplakt zit, dan gaat het alarm wel af.

En dan afwachten, dan zie je wie er komt. Of de politie komt, of de particuliere

19 Purschuim is een in spuitbussen verpakt vloeibaar isolatieschuim, vooral toegepast in de bouwen overal

verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken en bouwmarkten.
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bewaker. Nou, ze komen even rondkijken en daarna gaan ze weer weg en dan

wacht je eventjes en dan laatje het weer afgaan en na drie of vier keer hebben

die mensen er genoeg van.'

Ongeveer een derde van de ondervraagden maakt meestal geen luid alarm

onklaar. Ongeveer de helft van hen zegt de technische kennis daarvoor te ont-

beren en de andere helft vindt het niet nodig, omdat zij ervan uitgaan de buit al

binnen te hebben vóór er op het alarm gereageerd is.

Stil alarm: Een `stil alarm' is een alarm dat niet ter plekke, maar in een elders

gelegen alarmcentrale een signaal afgeeft. Het wordt door ongeveer de helft van

de daders als een gemakkelijke barrière beschouwd en in voorkomende gevallen

onklaar gemaakt: De meest genoemde methode om dat voor elkaar te krijgen is

de hierboven reeds besproken truc waarbij expres alarm gemaakt wordt. Relatief

vaak wordt verder het opgraven en doorknippen van de telefoonkabel genoemd,

waardoor de verbinding tussen het alarmsysteem en de alarmcentrale verbroken

is (zie bijlage 2, tabel 29). De volgende twee citaten geven een indruk van de

werkwijze die daders daarbij volgen. (1) 'Sommige alarms gaan via de telefoon

en dat soort dingen. Nou, je gaat naar het gemeentehuis, dan vraag je gewoon

telecominformatie op, met stroomleidingen. Het meeste heb je dan al. Dan ga je

gewoon midden op de dag een putje graven daar, neem je gewoon een tent mee

van de PTT, ga je lekker graven, klik je wat dingen uit, da's kat in 't bakkie. Dan

schakel je het alarm feitelijk al uit wat naar het politiebureau gaat.' (2) `Wij heb-

ben kennissen bij de PTT, die gasten lopen gewoon met sleutels van kasten. Ze

weten precies van dat pandje is nummer huppeldepup, doen ze knoppie naar

beneden dat ze eruit zijn geweest, doet hij hem weer aan, weet je wel, dan is het

net of er niks gebeurd is. Ja, ze kunnen nooit bij hem komen, er werken zoveel

mensen bij de PTT, dat is niet te achterhalen.'

Net als bij een luid alarm weet ongeveer de helft van degenen die nooit een stil

alarm uitschakelen, niet hoe dat moet en vindt de andere helft het onnodig.

Overige beveiligingsmaatregelen

Naast alarminstallaties kunnen inbrekers nog tal van andere barrières op hun weg

tegenkomen. Voor een aantal maatregelen is de daders gevraagd aan te geven hoe

gemakkelijk of hoe moeilijk die maatregelen het maken om een inbraak te plegen.

De resultaten staan in tabel 25.

Terreinafschermingen, zoals hekken, muren of watertjes (grachten, singels) worden

over het algemeen als gemakkelijk te nemen barrières beschouwd. Verstevigd hang-

en sluitwerk vormt voor meer dan 80% een gemakkelijk te nemen barrière: `Elk slot is

open te krijgen.' Met rolluiken en roldeuren hebben iets meer respondenten moeite:

24% beoordeelt die als lastige en moeilijk te nemen hindernissen, een kleine 60% als

gemakkelijk en 16% scoort daar tussen in. `Rolluiken en deuren is het grootste lacher-

tje dat er is. Er zit altijd speling in, je kan er altijd een schroevedraaier tussen zetten.'

Compartimentering wordt door slechts 17% als moeilijk beoordeeld en door 60% als

gemakkelijk. Kluizen worden door 15% moeilijk gevonden en door 43% gemakkelijk.
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Tabel 25: Oordeel over beveiligingsmaatregelen, In %'
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maatregel oordeel

gemakkelijk hangt ervan af moeilijk

terreinafschermingen 90 2 5
versterkt hang-/sluitwerk 83 9 9
rolluiken/roldeuren 59 16 24
compartimentering 59 21 17

kluizen 43 22 15

(schrik)verlichting 66 14 18
camera's 49 18 32

beveiligingsbedrijf 74 11 15
portier 16 19 65

honden 29 16 53

De percentages in deze tabel tellen per regel niet altijd op tot 100, omdat de respondenten soms antwoorden

gaven die zich niet in een van de drie gehanteerde categorieén lieten onderbrengen.

Ten aanzien van kluizen merkten 11 daders (15%) op dat daarvan juist een aantrek-

kingskracht op inbrekers uitgaat:20 'Het is voor ons als het ware een soort kick om

gewoon die kluizen open te krijgen. Kijk, het is net alsof je een oorlog voert met het

merk van de kluis. Zodra je ziet dat het merk X is, weet je gewoon dat het sterke slo-

ten zijn, dus daar ga je dan tegenaan. En dan, voor ons is het een soort bewijs van

`bok al hebben jullie van die grote sloten, jullie krijgen ons toch niet klein".' Van

(schrik)verlichting is twee derde van de ondervraagden niet onder de indruk. Came-

ra's vormen voor ongeveer een derde een lastig punt, maar circa de helft ziet dat niet

als een serieuze barrière. 'Ja, als er camera's staan, trek je gewoon een bivakmuts

over je kop.' Beambten van een beveiligingsbedrijf worden door slechts 15% als een

lastige factor beschouwd en drie kwart van de inbrekers ziet die vorm van beveili-

ging als een gemakkelijk te omzeilen hindernis: 'Ik vind die beveiliging gewoon

flauwekul. Dat is gewoon weggegooid geld en de mensen die hun inhuren zijn hun

geld beu. Kijk, bedrijf X [beveiligingsbedrijf] is leuk om een beetje af te schrikken in

winkels, maar van beveiliging weten ze geen sodemieter af.' Of, zoals een ander

meende: 'Bewakingsdiensten zijn ook niet afschrikwekkend. Ja, bedrijf X [beveili-

gingsbedrijf], maar die rijden gewoon rondjes, de achterkant van bedrijven zien ze

toch niet. Soms controleren ze met zaklantaarns ofzo, maar meestal zien ze niks. Als

je binnen bent heb je er geen last van.' Een portier daarentegen wordt door twee

derde van de ondervraagden als moeilijk beoordeeld. Wat betreft het oordeel over

de aanwezigheid van waakhonden: ruim de helft van de inbrekers ziet dat als een

bemoeilijkende factor ('Ten eerste zie je die beesten niet aankomen en als ze er zijn,

gaan ze tekeer als een blikken emmer'), maar 28% ziet honden als een gemakkelijk te

hanteren factor. Deze laatste categorie had allerlei ideeën om honden uit te schake-

20 De indruk bestaat dat daders een simpele, goedkope kluis of een brandwerende (in tegenstelling tot

inbraakwerende) kast al snel als kluis betitelen.
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len, variërend van verdovingsspuiten, het voorzetten van voer met vergif erin, tot

het confronteren van de waakhond met pitbulls of `loopse teven'. Tot slot is aan de

daders gevraagd wat zij zelf als de beste beveiligingsmethode beschouwen. De meest

gegeven antwoorden zijn bewaking met honden - al dan niet in combinatie met

portiers - en stil alarm. (1) `Gewoon een stel goeie waakse honden op het terrein

die getraind zijn.' (2) `Permanente bewaking, dat geeft een schrikeffect. Want

elektronica is leuk, maar het heeft een bepaalde tijd nodig om door te dringen bij

bepaalde mensen en vaak zitten die veel te ver weg.' (3) `Het beste om een inbraak

te voorkomen is een mannetje in het bedrijf en alarm.'

Verplaatsing

Met het oog op het mogelijk optreden van `verplaatsing'21 is de daders gevraagd

wat zij doen als een object te moeilijk toegankelijk blijkt.22 Een ruime meerderheid

gaf aan de aandacht in dergelijke gevallen naar een ander object te verplaatsen. Ter

illustratie daarvan volgen hier enkele citaten. (1) `Ja, je zoekt altijd twee of drie

bedrijven; als het bij het ene bedrijf niet lukt, datje dan altijd naar het volgende

bedrijf door kan rijden.' (2) 'Ik ga net zo lang door, soms hebben we op één nacht ik

weet niet hoeveel bedrijven gehad, je hebt altijd wel wat, soms een fax, of printer.'

(3) `Als je een tegenslag hebt, dan leg je automatisch je handen op een ander bedrijf.'

Modus operandi

Binnendringen: De meest genoemde c.q. meest gevolgde werkwijze om uitein-

delijk in een bedrijf binnen te dringen is verbreken, forceren, vernielen, inslaan,

intrappen of ingooien (zie tabel 26). Deuren en ramen zijn daarvan het vaakst

het doelwit, direct gevolgd door lichtkoepels en dakramen (tabel 27). Vier

daders merken op bewust steeds een andere werkwijze te kiezen, om een voor

de politie herkenbare, naar henzelf herleidbare werkwijze te vermijden. 'Ja, wij

proberen altijd vier goede inbraken te doen ofzo. Daarna proberen we altijd een

andere werkwijze aan te nemen, voor de politie, hè. Want vaak als er een serie

inbraken gedaan is in een bepaalde tijd en ze verdenken jou ervan dan pakken

ze je. Dan zien ze bijvoorbeeld hoe je bent binnengekomen, en bij het vorige

bedrijf is dat ook al op zo'n manier gebeurd.' Of, zoals een ander vertelt: `Je moet

zorgen dat je elke keer een andere inbraak hebt, dus niet constant één patroon

uithalen, dat is onmogelijk, want dan gaan ze je natrekken. Andere volgordes,

andere routes, dat moet je constant uitzoeken. Zo min mogelijk een vast

patroon, want dat is alleen maar spannender voor justitie hè. Want dan weten

ze je methoden niet meer. Als jij een paar keer op dezelfde manier inbreekt, dan

is het voor een rechercheteam natuurlijk vrij gemakkelijk om dus al in een vrij

kort stadium te bedenken "dat lijkt wel op die en die inbraak" of dat lijkt op "die

21 Verplaatsing van criminaliteit is een complex verschijnsel (zie Hesseling, 1995).

22 Opgemerkt moet worden dat het gesprek vooral over dit onderwerp in een aantal interviews een moei-

zaam karakter had, waarschijnlijk te wijten aan de abstractie vanhet onderwerp.
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Tabel 26: Wijze van binnendringen (N=83)'

inklimmen

verbreken, forceren, losrukken, vernielen

inslaan, intrappen, ingooien

pui inrijden

demonteren, losschroeven, boren

laten insluiten

naar binnen lopen

bewust steeds anders i.v.m. politie

57

-aantal W0

4 4,8

61 75,5

15 18,1

7 8,4

7 8,4

10 12,0

4 4,8

4 4,8

Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan één werkwijze noemden, is het totaal In deze tabel groter dan

83 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 27: Binnengedrongen opening (N=80)

opening

ramen

deuren

rolluiken, roldeuren

lichtkoepel, dakraam
zelf gemaakte opening in muur of dak

luchtroosters

schuifpui

nooddeur, nooduitgang

wisselend

anders

niet bekend

totaal

aantal W0

28 35,0

21 26,3

4 5,0

10 12,5
1 1,3

2 2,5

2 2,5

1 1,3

7 8,8

4 5,0

3 -

83 100

en die overval". Je moet dus zorgen datje steeds anders te werk gaat.'

De zijde waardoor men doorgaans een pand betreedt (zie bijlage 2, tabel 30), is

bij ongeveer 25% de achterkant, bij 10% de voorkant en bij 15% het dak. 'De

mooiste manier is via het dak, dat is het beste wat er is. En dan via de ramen

eruit, maar niet erin. Waarom? Als je via de ramen naar binnen gaat en de bewa-

king komt, die gaan altijd aan de ramen en deuren voelen of ze nog op slot zit-

ten. Dat is de enige bevoegdheid die ze hebben, en dan ben je de lul.'

Gereedschap: De gereedschappen waarvan de daders gebruik maken, zijn zeer

divers (zie tabel 28). Veel gebruikte gereedschappen zijn schroevedraaier, koe-

voet en andere breekvoorwerpen: 'Wat heel makkelijk is, is een goede steek-

schroevedraaier, van zaak X [warenhuis], kan ik je aanbevelen, die zijn sterk en

kosten maar een tientje ofzo.' Opmerkelijk is dat drie daders springstoffen

gebruiken: 'Explosieven die zijn het mooist, heb ik een vaste maat voor die dat

doet. Hij knalt gewoon die dingen [kluizen) open. Je hoeft er namelijk niet voor
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Tabel 28: Gebruikt gereedschap (N=83)•

gereedschap

hele tas met alles erin
schroevedraaier

hamer
koevoet, breekvoorwerp

(blik-/beton)schaar

tang, baco, sleutel

beitel

boor

zaag
haakse slijper, slijptol

glassnijder

springstoffen

baksteen

auto (i.v.m. pui inrijden)

anders

58

aantal ek

4 4,8
54 65,1

7 8,4

46 55,4

10 12,0

14 16,9

2 2,4

2 2,4

4 4,8

7 8,4

12 14,5

3 3,6

5 6,0

8 9,6

38 45,8

Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan één gereedschap noemden, is het totaal in deze tabel groter

dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

te boren. Je plakt ze er gewoon op. Een soort kogeltjes die je erop plakt met plak-

band, je gebruikt de luchtdruk.' Enkele daders zeggen doorgaans met complete

tassen vol gereedschap op pad te gaan. 'Kijk we hebben gewoon een sporttas,

nou daar zit een gasbrandertje in met van die babyflesjes; er zitten sowieso twee

baco's in, twee hele grote dikke lange schroevedraaiers, twee koevoets en er zit

een betonschaar in.' Eén dader meldt gebruik te maken van professionele

apparatuur: 'Onze organisatie heeft dus het moderne spul, dus infraroodappara-

tuur, verrekijkers, infraroodbrillen, echt apparatuur waarvan je kan zeggen dat is

professioneel.'

Sporen: De daders springen tamelijk zorgvuldig met sporen om. Ze proberen zo

min mogelijk sporen te maken en om die reden dragen ze vrijwel allemaal hand-

schoenen tijdens een inbraak. Enkele daders zeggen schoenafdrukken te wissen,

vingerafdrukken weg te vegen en met ammoniak sporen weg te werken. Een

dader meldt wel eens 'dwaalsporen' achter te laten: 'Meestal hebben we twee

maten te grote schoenen bij ons. Vinden ze afdrukken dan klopt dat qua bewijs

niet met onze eigen schoenmaat.' Verder proberen zij de braakschade zo veel

mogelijk te beperken. 'Je moet wel zo min mogelijk troep daar maken zodat ze

niet zien dat je daar geweest bent, want dan wordt gelijk de boel dichtgespijkerd.

Dat ga je heel netjes achterlaten zodat je de volgende keer weer naar binnen

kan.' Sommige daders gaan soms zelfs zo ver dat zij om die reden de aangerichte

braakschade achteraf zèlf zoveel mogelijk weer herstellen. Ook proberen zij

soms bewust om de kraak er amateuristisch te doen uitzien: 'Ik ga heel professio-

neel naar binnen en voordat ik vertrek gooi ik een raam in, zodat het eruit ziet
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alsof je door een raam gegaan bent. Als het dan mis gaat, dan zien ze dat raam,

maar dan ben je al weg. Dat raam gaat pas kapot als alles eruit is. Je gaat pro-

fessioneel naar binnen en als je dan eventueel gearresteerd zou worden, dan

kun je nog altijd zeggen: "het was de eerste keer".'

Verblijfsduur: Eenmaal binnengedrongen, gaan de daders direct naar de plaats

waar de buit te halen is, gesteld dat men die weet te liggen. Is dat niet het geval,

dan gaat men direct op zoek naar geld; een aantal daders zegt eerst een soort

inventarisatie te maken van wat er aan buit voorhanden is. Ongeveer 12% van

de daders is in minder dan vijf minuten alweer vertrokken; 20% verblijft vijf à

vijftien minuten in het bedrijf en ruim een kwart is een kwartier tot een uur

binnen bezig (zie bijlage 2, tabel 31). Deze relatief korte tijdsperiodes staan in

schril contrast met de soms urenlange bezoeken van andere daders: 11% meldt

doorgaans gedurende circa drie uur binnen te zijn, een enkeling nog langer, of

gaat gedurende één nacht steeds opnieuw naar binnen te gaan bij hetzelfde

bedrijf: `Het kan ook de hele nacht duren. Kijk, als er veel handel ligt, dan blijf

je gewoon op en neer rijden.'

Verstoring van de inbraak

Een zeer groot deel van de ondervraagden (71 daders, 85,5%) zegt tijdens een

kraak wel eens te zijn gehinderd: van die groep is 31% wel eens gehinderd door

bewakers, beveiligingsbeambten of portiers en circa 30% door de politie (zie bij-

lage 2, tabel 32)..Vier inbrekers zeggen wel eens door andere inbrekers te zijn

gehinderd: 'Er zijn ook wel eens anderen geweest die opeens naar binnen gingen.

Die zagen datje zo de zaak binnenkon en kwamen ineens binnen. Die zeiden:

"geef mij ook eens een vuilniszak." Dat is wel eens voorgekomen. Toch hindert

dat je wel. Je schrikt ervan, er komt iemand binnen. Je raakt toch uit je concentra-

tie.'

Op verstoorders wordt wisselend gereageerd (zie bijlage 2, tabel 33). Van degenen

die wel eens tijdens een kraak zijn gehinderd, zegt bijna 40% te zijn weggerend,

16% zich stil gehouden te hebben. Ook fysiek en verbaal geweld behoren tot de

reacties op verstoring van een inbraak. (1) `Het is wel eens een keertje voorgeval-

len dat er een vrij forse man daar liep met twee honden. Die zag dat wij bezig

waren. Op een gegeven moment schreeuwt hij zo van "wat zijn jullie daar aan het

doen".. Wij zeggen tegen die man: "loop door en doe gewoon je eigen werk". Die

man begint te schreeuwen. Maar hij wist niet met hoeveel mensen wij binnen

waren. Toen waren er twee, drie van die andere jongens en die gingen met die man

vechten en zo. De honden van die man wilden ons aanvallen en toen hebben we die

honden af moeten maken, we hebben ze doodgemaakt. Die man zelf die lag dus

eigenlijk zwaar gewond op de grond. Ja, op dat moment zijn wij eigenlijk een soort

bulldozers. We horen niks, we zien niks, wij rammen er gewoon op los. Degene die

op onze weg komt, of het een particulier of een burger is, nou ja.' (2) 'Nou, hebben

we een keer gehad, we zijn bezig bij een bedrijf en de beveiligingsdienst komt eraan.

Echt gestoord werden we niet, want die vent was zo verbluft dat we daar met vier
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man stonden, dat hij gewoon is weggelopen. Hij heeft gezegd: "jullie bekijken het

maar, ik kan jullie niet aanhouden." Hij was gewoon bang.'

In dit verband is in de interviews ook het dragen van wapens ter sprake gebracht.

Het merendeel van de daders (70%) blijkt geen wapen te dragen tijdens een inbraak,

16% heeft een vuurwapen op zak en 7% heeft een mes of steekvoorwerp bij zich. '

Als je op pad moet gaan met een wapen, ben je helemaal verkeerd bezig. Nee dat
doen we niet. Als ze je pakken met een wapen krijg je meer straf.'

Invloed van alcohol en drugs

Tijdens een kraak is ongeveer 40% vaak of (vrijwel) altijd onder invloed van alcohol

of andere drugs en bij 15% is dit soms het geval (tezamen 44 daders). Onder invloed

van welke middelen de inbrekers zijn, is te zien in bijlage 2, tabel 34. Bijna de helft

van degenen die tijdens een kraak onder invloed zijn, is onder invloed van soft-

drugs (hasj, marihuana)., Opmerkelijk is het relatief grote aantal mensen dat zegt

tijdens een kraak onder invloed van de harddrugs heroïne en cocaïne te zijn. Voor

het merendeel van degenen die tijdens een kraak onder invloed van heroïne of

cocaïne zijn, houdt het gebruik op dat moment verband met (psychische) versla-

ving. 'Veel gebruikers die stelen om in hun gebruik te voorzien, gebruiken niet om

stoned te worden, maar om niet ziek te worden. Ontwenningsverschijnselen daar

gaat het alleen maar om. Je functioneert namelijk niet als je

ontwenningsverschijnselen hebt, je bent traag, je hebt geen kracht in je lichaam,

je bent zweterig en overdreven angstig dus je bent niet in staat om ergens naar

binnen te klimmen. Dus je functioneert niet.' Verder zijn de belangrijkste redenen

om tijdens een inbraak onder invloed te zijn de angstreducerende, rustig makende

eigenschappen van de gebruikte middelen. Enkelen geven aan onder invloed meer
risico te nemen en weer anderen voelen zich dan; oplettender en accurater.

(1) 'Meestal Rophypnol en zo, dan heb je overal schijt aan, dat je niet zo paranoïde

bent. Daar doe ik het gewoon voor. Kijk, het is meestal ook zo dat als je heel bangig

bij de deur staat en zo, dat is gewoon meer risico dan wanneer je erheen loopt, en

wham, openbreekt. Dat is gewoon minder risico.' (2) 'Ik moet me wel zeker voelen.

Daarom neem ik weleens een ecstasy-pilletje, je moet je goed voelen en zeker weten

waar je mee bezig bent. Een pilletje kan daarbij helpen. Dan kan je alles aan, denk

je. Dan lukt ook alles.'

Daders die niet onder invloed zijn tijdens een kraak, geven als redenen daarvoor

aan i berhaupt geen'gebruiker' te zijn, niet onvoorzichtig te willen worden en alert
te willen blijven.

5.7 Na afloop van een inbraak

Helers

Na voltooiing van een inbraak zorgt ongeveer drie kwart (73,5%) van de inbrekers

ervoor dat de buit bij een heler terechtkomt; bij ruim 50% is dat een vaste heler, ruim

20% levert aan wisselende helers. Ongeveer een kwart van de daders werkt zonder
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Tabel 29: Besteding van de opbrengst (N=77)•

besteding

uitgaan, 'stappen', 'housen'

gokken, casinobezoek

luxueus leven, dure kleren, duur eten

vakantiereizen

vrouwen

auto's

sparen, aandelen en huizen kopen, bedrijf opzetten

primair levensonderhoud

uitdelen, iemand uit financiële nood helpen

afbetalen schulden

alcoholgebruik, -verslaving

druggebruik, -verslaving

opzetten drughandel

overig

niet bekend

61

aantal %

23 29,9
8 10,4

37 48,1
6 7,8

1 1,3

10 13,0

8 10,4

6 7,8
5 6,5

2 2,6
5 6,5

34 44,2

10 13,0

4 5,2

6 -

Aangezien de geïnterviewde daders meer dan één soort besteding genoemd hebben, is de som van de percen-

tages groter dan 100.

heler, hetzij omdat de buit bestaat uit geld of goederen voor eigen gebruik, hetzij

omdat zij zèlf de verkoop van de buit regelen (zie bijlage 2, tabel 35).

Besteding opbrengst

De opbrengst van inbraken wordt op tal van manieren besteed (zie tabel 29). Veel

genoemde bestedingen zijn de bekostiging van een luxueus leventje (48,1%), drug-

gebruik en -verslaving (44,2%) en uitgaan, 'stappen' en'housen' (29,9%). Enkele

citaten van antwoorden op de vraag naar de besteding zijn: (1) 'Dat verbras je ge-

woon. Gokken, drinken, beetje kleren kopen, gewoon over de balk gooien, onzinnige

dingen tot mijn spijt'; (2) 'Drugs, auto's, luxe dingen, dure kleren, een beetje dure

levensstijl'; (3) 'Leven als God in Frankrijk'; (4) 'Je leeft maar één keer, dus drugs,

gokken, uitgaan, stappen.' Opmerkelijk is dat een aantal daders het met inbraken

verworven kapitaal gebruikt voor het plegen van nieuwe strafbare feiten, namelijk

drughandel. 'Het geld van de inbraken heb ik voornamelijk gebruikt om in deze han-

del te investeren, om in Amsterdam goedkope pillen te kopen en deze elders duur-

der door te verkopen.' Ongeveer 10% zegt de opbrengst vooral te beleggen in aan-

delen of huizen, te sparen of voor de opzet van een eigen bedrijf te gebruiken. 'Wat

ik ermee doe? Sparen voor een pensioentje en een wereldreis van maken als ik dertig

ben. Ik ben niet iemand die met dikke Rolexen en kettingen, dikke BMW's en al die

toestanden de man wil uithangen. Laat mij het maar lekker opsparen. Het leven is

al duur genoeg.' Een vijftal daders (6,5%) vertelde de opbrengst uit te delen aan

anderen; een van hen ontpopte zich als een moderne versie van Robin Hood door

met de opbrengst anderen uit de financiële nood te helpen. (1) 'Kijk ik had het geld

zelf niet nodig. Alles wat ik verdien dat geef ik aan mijn vriendin.' (2) 'De helft gaat
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naar mijn dochter, de andere helft maak ik zelf op.' (3) 'Ja, die jongen willen helpen,

die zat financieel in de moeilijkheden en dan die jongen er toch bovenop willen

helpen.'

5.8 Een vergelijking met Britse bedrijfsinbrekers

De Britse onderzoeker Walsh publiceerde in 1986 een boek waarin hij verslag doet

van interviews met 45 gedetineerden wier laatste veroordeling een bedrijfsinbraak

betrof. Enkele door Walsh (1986a) aan de orde gestelde onderwerpen zijn ook in dit

onderzoek aan bod gekomen.

De helft van de daders van Walsh zei uitsluitend op grond van voorinformatie en een

zekere voorbereiding te handelen, en de andere helft meestal 'on the spur of the

moment.' Het aantal planmatige daders ligt dus iets lager dan in dit onderzoek (waar

het op bijna 80% ligt). Evenals de daders uit dit onderzoek, maken de Britse daders

melding van observaties van beveiligingsdiensten, is contant geld als buit favoriet en

wordt er bij voorkeur 's avonds en 's nachts geopereerd, in de directe omgeving van

de eigen woning. Evenals bij sommige daders uit dit onderzoek, speelt bij de Britse

daders het'gevoel' ('feeling right') een rol in de keuze voor een object. Een opmerke-

lijk verschil doet zich voor bij het vervoer naar de pleegplaats. De daders uit dit

onderzoek verplaatsen zich doorgaans per (vracht) auto naar de pleegplaats. Om de

kans op ontdekking en identificatie via het kenteken te verkleinen bedienen ze zich

van allerlei dekmantels en trucs (zie paragraaf 5.6). Het merendeel van de Britse

daders (drie kwart) gaat juist vanwege de mogelijkheid van identificatie via het num-

merbord, en om niet door het geluid van de motor of het licht van de koplampen

verraden te worden, te voet naar de plaats van het delict.

Bij de Britse daders is net als bij hun Nederlandse collega's een raam of deur op de

begane grond de meest gekozen weg naar binnen. Meer dan 60% van de Britse inbre-

kers heeft, in tegenstelling tot de daders uit dit onderzoek, helemaal geen gereed-

schap bij zich, omdat het een verdachte indruk maakt om 's avonds of 's nachts met

gereedschap op stap te zijn. Degenen die wel gereedschap met zich meenemen,

beperken zich tot een hamer, schroevedraaiers en messen. Wat betreft het onklaar

maken van het alarm, doen de beide dadergroepen niet voor elkaar onder. Van de

Britse daders zei 36% altijd het alarm onklaar te kunnen maken, ongeveer de helft

zei dat niet te kunnen. Net als de Nederlandse inbrekers vinden de Britse daders stil

alarm niet prettig. Ongeveer de helft van de Britse daders zei een hekel te hebben

aan de aanwezigheid van mensen in de nabijheid van een te benaderen object en

ongeveer een derde heeft een hekel aan waakhonden.

5.9 Een vergelijking met woninginbrekers

Evenals aan het slot van hoofdstuk 3, wordt in deze paragraaf een vergelijking ge-

maakt met de resultaten van het door Bureau Van Dijk & Van Soomeren uitgevoerde

onderzoek naar woninginbraak. Nu gaat het om een vergelijking op het niveau van
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de daders. In het woninginbraakonderzoek is met 106 daders gesproken (zie o.a. Van

Burik e.a., 1991).

Alvorens de resultaten van de interviews met bedrijfsinbrekers te vergelijken met die

van woninginbrekers, moet op enkele methodologische verschillen tussen beide

onderzoeken gewezen worden. In het woninginbraakonderzoek is met een gestruc-

tureerde (voorgecodeerde) vragenlijst gewerkt. De interviews met de bedrijfs-

inbrekers zijn aan de hand van een aandachtspuntenlijst afgenomen. Pas achteraf

is structuur aangebracht door het materiaal te categoriseren. Andere verschillen zijn

gelegen in de persoon van de interviewer en de locatie waar de interviews plaats-

vonden. De woninginbrekers zijn door politiefunctionarissen (meestal van de

afdeling Voorkoming Misdrijven) ondervraagd, terwijl de bedrijfsinbrekers door

WODC-medewerkers geïnterviewd zijn. Het merendeel van de woninginbrekers is

op politiebureaus na afloop van een rechercheverhoor geïnterviewd, terwijl het

merendeel van de bedrijfsinbrekers tijdens hun verblijf in een gevangenis of huis

van bewaring geïnterviewd werd. Het laatste punt betekent niet alleen een verschil

in locatie, maar tevens een verschil in status van de geïnterviewden (verdachte of

veroordeelde).

Demografische en sociale achtergrond

De achtergronden van beide dadergroepen vertonen veel overeenkomsten. Beide

groepen bestaan voor het merendeel uit relatief laag opgeleide Nederlandse jonge

mannen tussen de twintig en dertig jaar oud. De beide onderzoeken laten zich moei-

lijk vergelijken wat betreft druggebruik en drugverslaving. Dit wordt veroorzaakt

door de complexiteit van de begrippen `gebruik' en `verslaving' en door de verschil-

lende wijzen waarop met dit onderwerp in de interviews en de verwerking van het

materiaal is omgesprongen. De veiligste en in ieder geval waarheidsgetrouwe conclu-

sie is dat harddruggebruik en -verslaving voor een aantal inbrekers in beide dader-

groepen zeker een rol spelen.

Voorbereiding van een inbraak

Uit de gegevens over de voorbereiding van woninginbrekers komt een vrij doelbe-

wust en planmatig beeld naar voren. Voor bedrijfsinbrekers geldt hetzelfde. Anders

dan bij sommige bedrijfsinbrekers echter, speelt een heler nauwelijks een rol als op-

drachtgever in de voorbereidende fase van een woninginbraak. Wèl weet een meer-

derheid van de woninginbrekers, net als een meerderheid van de bedrijfsinbrekers,

al van tevoren aan wie de goederen verkocht zullen worden.

Seizoen, dagen dagdeel
Wat betreft de voorkeur voor seizoenen geven beide typen van inbrekers een vrijwel

identiek beeld te zien. Ongeveer 60% heeft geen voorkeur. Heeft men die wel, dan

geldt die de winter (woninginbrekers), danwel de herfst en/of de winter (bedrijfs-

inbrekers). Ook de dagen van de week genieten in beide dadergroepen ongeveer

dezelfde voorkeur. De weekenddagen en de vrijdag zijn favoriet, terwijl de andere
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dagen nauwelijks genoemd worden. De dagdelen die in beide dadergroepen de voor-

keur genieten, zijn de avond en de nacht.

Afstand van woning tot pleegplaats

De gegevens over dit onderwerp zijn moeilijk vergelijkbaar. Van de woninginbre-

kers opereert meer dan de helft in de eigen woonplaats, een kwart daarbuiten en

ongeveer een kwart heeft geen voorkeur. Van de bedrijfsinbrekers is twee derde

actief in de eigen woonplaats en/of de directe omgeving daarvan.

Vervoer

Om zich naar de plaats van het delict te begeven, kiezen bedrijfsinbrekers veel vaker

dan woninginbrekers voor gemotoriseerd vervoer; van de woninginbrekers zegt 41%

meestal te voet te gaan, terwijl dat percentage bij de bedrijfsinbrekers op slechts 17

ligt.

Handlangers

Woninginbrekers breken ongeveer even vaak in hun eentje als met handlangers in.

Daarentegen werkt bijna drie kwart van de bedrijfsinbrekers doorgaans met ande-

ren. Gaat men met maten op stap, dan zijn het bij zowel woning- als bedrijfsinbre-

kers doorgaans `vaste' maten. De beide typen van inbrekers kennen een onderlinge

taakverdeling als zij met handlangers werken.

Gereedschap

Bij zowel woning- als bedrijfsinbrekers is de schroevedraaier het meest gebruikte

hulpmiddel. Opvallend is verder dat meer dan de helft van de bedrijfsinbrekers een

koevoet of ander breekvoorwerp gebruikt, terwijl daarover bij de woninginbrekers

niets vermeld staat.

Verplaatsing

Mislukt een kraak of zien de omstandigheden er niet gunstig genoeg uit, dan doet

het merendeel van de woninginbrekers een hernieuwde poging, om uiteindelijk de

aandacht naar een ander pand te verplaatsen. Van weinig bedrijfsinbrekers is iets

over hernieuwde pogingen gebleken. Wel zeggen de meesten een ander bedrijf te

proberen wanneer een kraak is mislukt.

Beveiligingsmaatregelen

Woninginbrekers beschouwen een alarmsysteem, een waakhond en zwaar hang- en

sluitwerk als de beste beveiligingsmaatregelen. Bedrijfsinbrekers denken over waak-

honden precies hetzelfde. Hang- en sluitwerk daarentegen vormt voor de meerder-

heid van de bedrijfsinbrekers geen beletsel. Bij de bedrijfsinbrekers zijn luid en stil

alarm afzonderlijk aan de orde gesteld, met verschillend resultaat. Ongeveer drie

kwart is niet erg onder de indruk van een luid alarm. Stil alarm echter vormt voor

ongeveer de helft een lastige barrière.
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Benaderde zijde

Woninginbrekers hebben een duidelijke voorkeur voor de achterkant (62%). Bedrijfs-

inbrekers hebben wat dit aangaat een veelzijdiger smaak.

Binnengedrongen opening

Zowel woning- als bedrijfsinbrekers komen doorgaans en bij voorkeur via deuren of

ramen binnen.

Verblijfsduur in een pand

Woninginbrekers verblijven over het algemeen aanzienlijk korter in een pand dan

bedrijfsinbrekers. Woninginbrekers die langer dan een half uur binnen blijven, zijn

in de minderheid (10%). Daarentegen verblijft ruwweg 40% van de bedrijfsinbrekers

langer dan een half uur (soms zelfs vele uren) in een bedrijfspand.

Reacties op verstoring

Onder zowel bedrijfs- als woninginbrekers is vluchten de meest voorkomende reac-

tie op verstoring van een inbraak. In tegenstelling tot woninginbrekers vertonen be-

drijfsinbrekers daarnaast nog andere reacties, zoals zich verstoppen, zich stilhouden

en het gebruik van fysiek of verbaal geweld tegen de verstoorders.

5.10 Samenvatting en conclusies

Alvorens de resultaten samen te vatten, moet een kanttekening gemaakt worden. Zo-

als reeds aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld, is het niet duidelijk of de steek-

proef van 83 geïnterviewde bedrijfsinbrekers representatief is voor de populatie

bedrijfsinbrekers in ons land. Uit de resultaten blijkt evenwel dat de ondervraagde

groep op een aantal kenmerken een behoorlijke spreiding te zien geeft. De steek-

proef is dus in elk geval niet eenzijdig, zodat deze waarschijnlijk een goed inzicht in

het hele scala van werkwijzen, ervaringen en motieven van inbrekers geeft. Of de

getalsmatige verhoudingen overeenstemmen met die in de populatie, valt echter

niet te zeggen.

De geïnterviewde daders zijn voor het merendeel relatief laag opgeleide Nederlandse

jonge mannen tussen de twintig en dertig jaar. Bij het plegen van bedrijfsinbraken

opereert het merendeel doorgaans planmatig. Bij de voorbereiding maken de daders

in ruime mate gebruik van tips en andere informatiebronnen. In veel gevallen fun-

geert een werknemer van het te benadelen bedrijf als informatiebron. Daarnaast

verzamelt men informatie door observatie van de buitenkant van het bedrijf en in

mindere mate van het personeel of de bewaking. De van tevoren verzamelde infor-

matie heeft voornamelijk betrekking op de toegankelijkheid van het pand, de aan-

wezigheid van een alarm en de buit.

Bij de keuze voor een object laten inbrekers zich vooral leiden door de situering van

het bedrijf en het type buit. De daders hebben een voorkeur voor bedrijven op een
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bedrijventerrein, of in ieder geval voor de afwezigheid van woningen in de nabijheid

van het object. Het merendeel van de respondenten heeft geen voorkeur voor de

aard van de bebouwing, de omvang van het bedrijf of het type branche. Van tevoren

hebben de meeste daders een duidelijk idee over de aan te treffen buit. Favoriete

buit is: geld, beeld- en geluidsapparatuur, computers en rookartikelen, of alle goede-

ren die `goed in de markt liggen' danwel waar de afnemers om vragen.

Inbraken in bedrijven worden bij voorkeur 's avonds of's nachts gepleegd. Het

merendeel van de daders heeft geen voorkeur voor een bepaald seizoen of bepaalde

dagen van de week. Het merendeel van de daders opereert doorgaans in teamver-

band in de eigen woonplaats of de omgeving daarvan. Een auto of vrachtauto (in ver-

band met de te vervoeren buit) is daarbij het meest gebruikte vervoermiddel. Sloop-

auto's, gestolen of gehuurde auto's dienen ertoe om de kans op argwaan van derden

te verminderen en eventuele opsporing via het kenteken te bemoeilijken.

De meest voorkomende werkwijzen om binnen te dringen zijn: verbreken, forceren,

vernielen, inslaan, intrappen of ingooien van ruiten en deuren. Ongeveer 12% pre-

fereert het dak. Men bedient zich van schroevedraaiers of breekvoorwerpen. Op-

vallend is dat een vrij groot aantal daders zorgvuldig met sporen omspringt, in die

zin dat men handschoenen draagt en braakschade zoveel mogelijk beperkt. Daarbij

kunnen beveiligingsmaatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk, compartimente-

ring, rolluiken, schrikverlichting, camera's, luid-alarminstallaties en de aanwezig-

heid van beveiligingsdiensten, de meeste daders er niet van weerhouden hun slag te

slaan, althans dat zeggen zij. De wijzen waarop sommige daders alarminstallaties

saboteren, verdient de kwalificatie `professioneel'. Over de afschrikkende werking

van een stil alarm zijn de bedrijfsinbrekers verdeeld. Ongeveer de helft zegt zich hier-

door niet te laten weerhouden, maar de andere helft daarentegen wel. De aanwezig-

heid van waakhonden wordt door een meerderheid van de daders als een serieuze

barrière gezien. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van een portier in een bedrijfs-

pand.

Ongeveer de helft van de daders is tijdens een inbraak meestal onder invloed van

drugs. Voor het merendeel van deze groep houdt het druggebruik tijdens een kraak

verband met verslaving. Echter, voor enkele daders fungeren drugs als middel om

inbraak te vergemakkelijken (angstreductie). Een meerderheid van de daders is wel

eens gehinderd tijdens een inbraak, hetzij door voorbijgangers, hetzij door bewakers

of personeel van het bedrijf. De meest voorkomende reactie op een verstoring is

vluchten. Opmerkelijk is dat enkele daders niet terugdeinzen voor het gebruik van

fysiek en/of verbaal geweld ten opzichte van de verstoorders.

De buit wordt doorgaans zo snel mogelijk na afloop naar een heler gebracht. De

opbrengst wordt besteed aan de bekostiging van een luxueus leven, uitgaan en drugs.

Een vergelijking van bedrijfsinbrekers met woninginbrekers wijst uit dat beide typen

van daders tamelijk planmatig te werk gaan. Ook de voorkeuren voor seizoenen,

dagen en dagdelen zijn in beide groepen sterk overeenkomstig. In beide groepen

heeft een meerderheid geen voorkeur voor een seizoen. Heeft men daarvoor wel een
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voorkeur, dan geldt die de winter (en herfst). Verder genieten de weekends en de

avond en nacht duidelijk de voorkeur.

Voor het vervoer naar de plaats van het delict gebruiken bedrijfsinbrekers veel vaker

dan woninginbrekers (vracht) auto's. Wellicht hebben de verschillen in hoeveelheid te

vervoeren buit hiermee te maken.

Inbreken in teamverband komt onder bedrijfsinbrekers vaker voor dan onder

woninginbrekers. Wordt echter met maten gewerkt, dan geldt voor zowel bedrijfs- als

woninginbrekers dat dit doorgaans `vaste' maten zijn. Bij zowel woning- als bedrijfs-

inbraken wordt veelvuldig van schroevedraaiers gebruik gemaakt. Verder lijkt het

erop dat bedrijfsinbrekers meer verschillende gereedschappen gebruiken.
De oordelen over beveiligingsmaatregelen vertonen één treffende overeenkomst:

zowel woning- als bedrijfsinbrekers hebben een hekel aan waakhonden.

Over het geheel bezien, blijken de meesten van de 83 geïnterviewde daders niet over

één nacht ijs te gaan bij het plegen van een bedrijfsinbraak, althans als we afgaan op

hetgeen de daders tijdens de interviews naar voren brachten. De daders zeggen hun

zaakjes goed voor te bereiden, waarbij zij diverse informatiebronnen raadplegen.

Ook bij de uitvoering gaan de daders doordacht en voorzichtig te werk, wat bijvoor-

beeld blijkt uit het vermijden van sporen en het op soms zeer slimme wijze sabote-

ren of omzeilen van beveiligingsmaatregelen. De daders zijn, afgaand op hun verha-

len, in een aantal opzichten dermate geraffineerd, inventief en professioneel dat

adequate preventie haast ondoenlijk lijkt. Twee relatief eenvoudig te realiseren pre-

ventiemaatregelen komen in elk geval wel duidelijk uit het materiaal naar voren:

waakhonden en portiers. In hoofdstuk 7 komt de preventie nog uitgebreid aan bod.
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Criminaliteitsprofiel van de daders

In dit hoofdstuk komt aan de orde in hoeverre de 83 geïnterviewde daders naast

bedrijfsinbraken nog andere criminele activiteiten ontplooien. De informatie in dit

hoofdstuk is gebaseerd op registraties in het Herkenningssysteem (HKS) van de 25

politieregio's en op de 83 interviews. In de interviews is expliciet gevraagd naar het

plegen van bedrijfs- en woninginbraak, en verder in algemene termen naar het

plegen van vermogens- en overige delicten.

6.1 Crimineel gedrag volgens de daders zelf

Vermogensdelicten

Alle geïnterviewden hebben wel eens bedrijfsinbraken gepleegd. Dat was immers

een voorwaarde voor deelname aan dit onderzoek. Aan de daders is gevraagd naar

de frequentie waarmee zij dat delict gepleegd hebben in de 12 maanden vooraf-

gaand aan het interview. Het bleek voor veel respondenten evenwel moeilijk om

daar een goede schatting van te maken. Vaak maakten zij dan een schatting van het

totaal aantal bedrijfsinbraken dat zij in hun leven al gepleegd hebben. Eenduidige

gegevens over de frequentie waarmee zij bedrijfsinbraak plegen, zijn als gevolg

daarvan niet verkregen. Duidelijk werd in elk geval wel dat veel daders al tientallen

bedrijfsinbraken op hun conto hebben staan. Sommige respondenten vertelden

zelfs al honderden bedrijfsinbraken te hebben gepleegd en voor enkele respon-

denten lopen die aantallen in de duizenden; het hoogst genoemde aantal is 7.000

bedrijfsinbraken.

Desgevraagd vertelden de daders ook wel andere vermogensdelicten te plegen.

Diverse feiten kwamen aan het licht (zie bijlage 2, tabel 36), maar van alle door deze

groep gepleegde vermogensfeiten scoort woninginbraak duidelijk het hoogst: meer

dan de helft van de daders zegt dat delict wel te plegen of gepleegd te hebben.

Opmerkelijk is dat anderen daar juist heel nadrukkelijk om principiële of

sentimentele redenen van afzien. (1) 'Nee, ik steel niet van mensen die voor hun

geld werken.' (2) 'Vind ik niks, ik zou het zelf ook niet leuk vinden als ze bij mij

inbreken.' (3) 'Zie ik niet zitten, mensen die hard werken, nee.' Andere redenen die

de daders noemen om niet in woningen in te breken, hebben betrekking op het in

hun perceptie grotere risico, de zwaardere strafdreiging en de geringere buit in ver-

gelijking met een bedrijfsinbraak. (1) 'Mensen raken in de stress, daarom word je

zwaarder gestraft. Meer risico.' (2) 'Het risico is groter, vaak zijn de mensen thuis.

Het is de moeite niet waard.' (3) 'Het loont de moeite niet. Je hebt hooguit een paar

honderd gulden.' (4) 'Nee, ik ga niet voor een video of tv, dat schiet niet op.'

Het aantal jaren dat deze daders al op het criminele pad zijn, althans voor zover

het vermogensdelicten betreft (zie bijlage 2, tabel 37), varieert van minder dan een
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Tabel 30: Redenen om vermogenscriminaliteit te plegen (N=83)'

reden

om het geld

uitgaan, 'stappen', housen

gokken, casinobezoek
luxueus leven, dure kleren

vakantiereizen

auto's

sparen, bedrijf opzetten

primair levensonderhoud

afbetalen schulden

alcoholgebruik, -verslaving

druggebruik, -verslaving

opzetten drughandel

spanning, sensatie

stoer doen, bewijzen
er zomaar ingerold

opvoeding

werkloosheid
verveling

armoede
agressie afreageren

anders

70

aantal %

41 49,4

5 6,0

7 8,4

15 18,1

2 2,4

1 1,2

4 4,8

4 4,8
5 6,0

1 1,2

22 26,5

3 3,6

33 39,8

1 1,2

30 36,1

1 1,2

4 4,8

6 7,2

1 1,2

1 1,2

8 9,6

' Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan één reden noemden, is het totaal In deze tabel groter dan 83

en de som van de percentages groter dan 100.

jaar tot meer dan twintig jaar. De grootste groep pleegt al meer dan vijf jaar vermo-

gensdelicten.

Gevraagd naar de redenen om vermogensdelicten te plegen, worden er twee typen

van antwoorden gegeven, die deels in elkaars verlengde liggen (zie tabel 30). De

eerste categorie zegt iets over het uiteindelijke doel. De meest genoemde antwoor-

den in deze categorie zijn: `om het geld' en `om druggebruik te kunnen bekostigen'.

Overigens zijn dergelijke antwoorden in hoofdstuk 5 reeds naar voren gekomen bij

de bespreking van besteding van de opbrengst van bedrijfsinbraken. De tweede

categorie antwoorden zegt iets over de redenen waarom de daders crimineel gedrag

plegen. Relatief het meest genoemd zijn: `om de spanning en sensatie' of `er zomaar

ingerold'.

Overige delicten

Tevens is de respondenten gevraagd of zij naast vermogensdelicten nog andere delic-

ten plegen, en zo ja, welke. De antwoorden staan in tabel 31. Het hoogste scoren

overvallen: 30% van de bedrijfsinbrekers heeft wel eens een overval gepleegd. Als

motivatie voor het plegen van een overval geven sommige daders aan dat het snel,

veel geld oplevert. `Je hebt steeds meer geld nodig, overvallen gaan iets vlugger.' Een
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Tabel 31: Overige delicten (N=83)'

delict aantal %

beroving, straatroof 8 9,6

mishandeling 5 6,0

diefstal met geweld 3 3,6

overval 25 30,1

openlijke geweldpleging 6 7,2

moord 3 3,6

doodslag 3 3,6

afpersing 4 4,8

brandstichting 2 2,4

drughandel, -bezit 16 19,3

' Aangezien de 83 geïnterviewde daders meer dan één delict noemden, kan het totaal in deze tabel groter dan

83 en de som van de percentages groter dan 100 zijn.

respondent heeft zelfs expliciet een voorkeur voor het plegen van overvallen boven

(bedrijfs) inbraken. 'Mijn voorkeur om aan geld te komen is een overval. Inbraak vind

ik zo gluiperig, als een dief in de nacht. Ik wil dat geld van iemand hebben, dus dan

ga ik het gewoon afpakken.' Verder is het opmerkelijk dat drie respondenten zeggen

wel eens een (poging tot) moord te hebben gepleegd en drie anderen hebben zich

wel eens aan een (poging tot) doodslag schuldig gemaakt. Enkele citaten kunnen

hierop wat meer licht werpen. (1) 'Die vent kwam mij aanvallen in mijn huis. Hij

dacht dat ik bij hem ingebroken had, maar dat was niet zo. Het ging over een grote

partij coke. Hij komt bij mij naar binnen rennen met een mes, mijn kinderen huilen.

Hij ging gelukkig weer weg. Ik wist dat het menens was, dus ik dacht: "als hij weer

voor mijn deur staat, dan maak ik hem af, of hij mij." Want hij bedreigde me met de

dood. Hij kwam weer terug. Ja toen heb ik hem kapot gemaakt. Ik ben een man en

wil me verdedigen. Ik wil behandeld worden met respect en aanzien. Ik kan me niet

permitteren dat er bij mij thuis iemand naar binnen dringt. Zo ben ik opgevoed door

mijn vader.' (2) 'Ja, hoe moet ik dat uitleggen, mijn zoontje is tweeëneenhalf jaar

geleden overleden. En na die tijd is het gewoon heel slecht gegaan met mij. Ik ging

veel drinken, het interesseerde mij allemaal niet meer. Ik ging pillen slikken, noem

maar op. Dat is uit de hand gelopen en toen heb ik iemand doodgeslagen.' (3) 'Po-

ging tot moord. Daar had ik wel een goede reden voor, vind ik zelf. Mijn jongste zusje

werd bedreigd en omdat niemand er iets aan kon doen, vond ik dat ik er dan maar

wat aan moest doen. Ik heb ook nooit ingezien wat daar fout aan geweest is. En als je

dan van de buitenwereld te horen krijgt dat je gelijk gehad hebt, ja, dan voel je je

helemaal niet verkeerd. Daar heb ik vier jaar voor binnen gezeten. Ja, ik ben er ook

niet echt beter van geworden, moet ik zeggen.'
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6.2 Crimineel gedrag volgens HKS-registraties
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Zoals reeds is uiteengezet in hoofdstuk 2, zijnde antecedenten van de geïnterviewde

daders uit het HKS van de 25 regiokorpsen opgevraagd. Het zoekproces naar de ante-

cedenten van de bedrijfsinbrekers in de geautomatiseerde HKS'en van de 25 regio-

korpsen resulteerde bij 70 van hen in een `treffer', dat wil zeggen dat in een of meer

regiokorpsen HKS-registraties aangetroffen werden. Alvorens de registraties van deze

70 daders te bespreken, enkele woorden over de 13 daders die geen `treffer' oplever-

den. Deze daders geven zèlf aan wel degelijk delicten te hebben gepleegd: niet een

van hen heeft wat dit betreft een schone lei. Daarnaast geven er 11 aan wel eens met

justitie in aanraking te zijn geweest (één dader zegt dat dit niet het geval is en van

één dader is hierover niets bekend). Deze zelfde 11 daders zijn naar eigen zeggen wel

eens door de rechter veroordeeld. Van de 13 daders zijn er bovendien 12 bekend in

het justitiële circuit: 4 daders zijn via de reclassering in het onderzoek terechtgeko-

men en 8 zijn in een penitentiaire inrichting gerecruteerd en geïnterviewd. Dat des-

ondanks van 13 daders geen registraties aangetroffen werden, kan veroorzaakt zijn

door kleine foutjes in de persoonsgegevens (voor het zoekproces zijn exacte gege-

vens betreffende naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats van betrokke-

nen vereist) of door onvolkomenheden van het HKS-bestand (vervuiling, omissies).

Gevarenclassificaties

Van de 70 daders die wèl in het HKS geregistreerd staan, hebben er 44 geen gevaren-

classificatie. Bij de overige 26 (37,1%) staat een of meer gevarenclassificatie(s) ge-

registreerd, waarvan de meest voorkomende 'harddruggebruiker' is (zie bijlage 2,

tabel 38).

Geregistreerde delicten

De delicten waarop de HKS-registraties23 van de 70 daders betrekking hebben, zijn in

categorieën samengevat weergegeven in tabel 32. Afgezien van de categorie diefstal-

len, die natuurlijk bij alle respondenten (op een na) voorkomt, komen de

categorieën openbare orde, geweld- en ruwheidsmisdrijven elk bij ongeveer 60% van

de daders voor. Registraties ter zake van zedenmisdrijven komen het minste voor;

ongeveer een vijfde van de steekproef (18,6%) heeft daarmee van doen gehad,
althans daar een HKS-registratie aan overgehouden. Van de daders staan er 23

(32,9%) geregi-

streerd vanwege de Opiumwet en 28 (40%) wegens de Wet wapens en munitie (inclu-

sief de oude wapenwetten van voor 1989). In het navolgende worden enkele delict-
categorieën verder uitgesplitst en besproken.

23 Waarin deze paragraaf wordt gesproken over registratiesof delicten, worden altijd concrete, afzonderlijk

gepleegde feiten bedoeld. In de HKS-registratie kunnen meer feiten (soms tientallen) onder één antece-

dent, met één proces-verbaalnummer vermeld staan.
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Tabel 32: Aantal daders met HKS-registraties, samengevat In delictcategorieën (N=70)

delictcategorie

diefstal

overige vermogensdelicten

openbare orde

geweldmisdrijven

ruwheidsmisdrijven

zedenmisdrijven

Wegenverkeerswet

Opiumwet

Wet wapens en munitie + (voormalige) vuurwapenwetten

Tabel 33: Aantal in HKS geregistreerde diefstallen (N=70)

aantal geregistreerde feiten
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aantal %

69 98,6

52 74,3

41 58,6

43 61,4

45 64,3

13 18,6

28 40,0

23 32,9

28 40,0

aantal

0 1 1,4

1 - 10 17 24,3

11 - 25 17 24,3

26 - 50 14 20,0

51 - 100 17 24,3

101 - 125 3 4,3

380 1 1,4

totaal 70 100

Tabel 34: Aantal daders met antecedenten terzake van diverse vormen van diefstal (N=70)

delict aantal

eenvoudige diefstal 51 72,9

gekwalificeerde diefstal, zonder specificering' 58 82,9

diefstal in vereniging 44 62,9

diefstal d.m.v. braak 47 67,1

diefstal in vereniging èn d.m.v. braak 49 70,0

diefstal met geweld (incl. afpersing) 39 55,7

Deze registraties betreffen voor het merendeel gekwalificeerde diefstal, artikel 311 WvSr., zonder vermelding van

de bijbehorende kwalificatie(s). Aan deze categorie zijn enkele zaken toegevoegd waarop de in lid 1 t/m 3 van

artikel 311 WvSr. genoemde kwalificaties van toepassing waren (te weten: diefstal van vee uit de weide, mis-

bruik maken van omstandigheden zoals ontploffing, watersnood enz. en diefstal gedurende de nacht).

Diefstal en andere vermogensdelicten
Over het totaal van alle vormen van diefstal bekeken, hebben de meeste daders

tientallen feiten, danwel pogingen daartoe, op hun naam staan (zie tabel 33). Eén

respondent spant met 380 geregistreerde diefstallen de kroon. De 70 daders tezamen

hebben 2.850 HKS-registraties wegens diefstal.
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De daders hebben zich hierbij niet tot één vorm van diefstal beperkt (zie tabel 34).

Ongeveer twee derde van de daders heeft registraties vanwege diefstal met braak, in

aantal variërend van 1 tot 76. Een ongeveer even grote groep staat geregistreerd

wegens diefstal gepleegd in vereniging èn door middel van braak; hier variëren de

aantallen registraties van 1 tot 80 per persoon. Meer dan de helft heeft registraties

terzake van diefstal met geweld en/of afpersing; de aantallen lopen hier van 1 tot 18.

Over het soort object waarop al deze diefstallen betrekking hebben, is de extra infor-

matie uit de `gekoppelde' aangifte-pv's bekeken. Zoals overigens reeds is vermeld, is

dergelijke informatie slechts voor een gedeelte van de zaken beschikbaar, namelijk

voor 1.836 (64%) van de in totaal 2.850 geregistreerde diefstallen.

Registraties wegens diefstal uit winkels komen bij 30 daders (43%) voor; bij een zes-

tal van deze daders bedraagt het aantal winkeldiefstallen 10 of meer, met een maxi-

mum van 63.24 Registraties wegens diefstal uit bedrijfsgebouwen, komen bij 46

daders (66%) voor, waarvan 17 daders 10 of meer registraties hebben; het hoogste

aantal bij een dader aangetroffen diefstallen uit een bedrijf is 258. Bij 28 daders

(40%) zijn registraties van diefstallen vanaf opslag- en bouwterreinen en uit aan-

hangwagens en containers en dergelijke aangetroffen. Van de diefstallen van 40

daders (57%) is bekend dat deze in openbare ruimtes, zoals de openbare weg, park,

bos en hei plaatsvonden. In deze categorie gaat het vooral om diefstal van fietsen en

auto's. Ten slotte diefstal uit woningen: 40 daders (57%) hebben zich daar blijkens

het HKS aan schuldig gemaakt. Bij 11 van hen bedraagt het aantal registraties wegens

diefstal uit woningen 10 of meer; het maximumaantal ligt hierbij op 38.

De aantallen daders met registraties wegens overige vermogensdelicten zijn in tabel

35 vermeld. In deze categorie misdrijven scoort heling met 59% aanmerkelijk hoger

dan de overige feiten.

Geweldmisdrijven

In de categorie geweldmisdrijven worden de meeste daders aangetroffen bij mis-

handeling (zie tabel 36). Voorts staan 10 daders wegens moord c.q. doodslag in het

HKS geregistreerd; 2 van hen hebben 2 registraties voor moord c.q. doodslag en 1

zelfs 4 registraties. In verband met de ernst van deze zaken is nagegaan in hoeverre

het hier voltooide delicten betrof. Bij 9 van de 10 daders ging het om een poging tot

doodslag. Bij 1 van die daders, degene met A registraties, was sprake van 3 pogingen

en 1 voltooide doodslag.

Overige misdrijven

Van de overige misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht is het aantal daders met

HKS-registraties weergegeven in tabel 37. Meer dan de helft is wel eens wegens ver-

nieling door de politie aangehouden. Een opvallend resultaat is verder dat 8 daders

(11,4%) wegens verkrachting geregistreerd staan.

24 Overigens betreffende diefstallen uit winkels altijd eenvoudige diefstal (art. 310 Wvsr.), wat in de volks-

mond'winkeldiefstal' heet.
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Tabel 35: Aantal daders met antecedenten terzake van overige vermogensdelicten (N=70)
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delict aantal 0/0

valsheid in geschrifte 17 24,3
verduistering 18 25,7

oplichting 14 20,0

heling 41 58,6

Tabel 36: Aantal daders met antecedenten terzake van geweldmisdrijven (N=70)

delict aantal %

moord/doodslag 10 14,3

mishandeling 33 47,1

bedreiging 20 28,6

Tabel 37: Aantal daders met antecedenten terzake van overige misdrijven uit het Wetboek

van Strafrecht (N=70)

delict aantal o

zedenmisdrijven

- verkrachting 8 11,4

- aanranding 4 5,7

- ontucht 4 5,7

- overig 2 2,9

ruwheidsmisdrijven

- brandstichting 13 18,6

- vernieling 43 61,4

- dierenmishandeling 1 1,4

- overig 2 2,9

misdrijven tegen openbare orde en gezag

- huis- en lokaalvredebreuk 6 8,5

- openlijk geweld 26 37,1

6.3 Samenvatting en conclusies

De 83 geïnterviewde daders hebben een flink aantal delicten op hun naam staan. De

HKS-registraties laten een even bonte verscheidenheid en veelheid van delicten zien

als de feiten die de daders zèlf tijdens de interviews naar voren brachten. Het meren-

deel is al jaren actief in het criminele veld. De meeste daders beperken zich niet tot

inbraak in bedrijven. Ruim de helft pleegt daarnaast woninginbraken, een vijfde

doet aan autodiefstal en een kwart kraakt auto's. De belangrijkste redenen om vermo-

genscriminaliteit te plegen zijn het geld, de `kick' en de spanning, de bekostiging van
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druggebruik of -verslaving, of de financiering van een luxueus leventje. Opvallend is

dat een meerderheid van de 83 daders ook delicten in de geweldssfeer pleegt, soms

zelfs zeer ernstige feiten. Zo heeft ongeveer een derde wel eens een overval gepleegd

en staat 14% in het HKS wegens (een poging tot) doodslag/moord geregistreerd. De

meeste daders zijn veelvuldig met de politie in aanraking geweest, getuige de tien-

tallen en bij sommige daders zelfs honderden registraties in het HKS. Gezien de grote

aantallen delicten waarde daders zelf tijdens de interviews over spraken, is de hoe-

veelheid aangetroffen HKS-registraties niet verbazend.

Vrijwel alle daders hebben meer dan alleen bedrijfsinbraak op hun kerfstok. Het cri-

minele milieu waarin veel van deze jongens zich blijkens de interviews bewegen, het

gebruik van harddrugs onder deze groep, de behoefte aan veel geld en de algehele

sfeer die de interviews uitademen (zie de citaten in dit en het voorgaande hoofd-

stuk), maken het aannemelijk dat zich in het leven van deze personen ook wel eens
andere delicten dan bedrijfsinbraken aandienen. Uit het onderzoek van Walsh

(1986a) onder Britse bedrijfsinbrekers (zie ook paragraaf 5.8) bleek overigens exact

hetzelfde. Van de 45 door Walsh geïnterviewde Britse bedrijfsinbrekers had 84% een

heel scala van andere feiten gepleegd, onder meer overvallen en mishandelingen.

Walsh zegt daarover: `For this group, burglary seemed to be only a small, episodic

part of a life of crime in general, where perhaps things are done on the basis of a

combination of occurring need and occurring opportunity, rather than a dedicated

pursuit of one crime type'.

Tot slot zij er nogmaals op gewezen dat niet bekend is in hoeverre de 83 geïnterview-

den een representatieve afspiegeling van de populatie van bedrijfsinbrekers vormen.

Het relatief grote aantal plegers van gewelddelicten, tezamen met het feit dat veel

respondenten op het moment van interviewen in een penitentiaire inrichting ver-

bleven, doen vermoeden dat het onderzoek onder een groep relatief `zware jongens'

heeft plaatsgevonden.
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Slotbeschouwing en aanbevelingen

7.1 Synthese

Uit de bestudering van studie van 1.000 inbraakzaken bleek een tamelijk stereotiep

beeld van het delict bedrijfsinbraak boven water te komen: het hele jaar door, vooral

in de duisternis van avond en nacht, verbreken daders deuren of ramen om geld,

gereedschappen, fax- en computerapparatuur weg te nemen. De slachtoffers van de

bestudeerde inbraakzaken zijn over het algemeen weliswaar op technische en/of

elektronische wijze tegen inbraak gewapend, zo bleek uit een enquête onder de

benadeelden, maar zowel het algehele niveau van de beveiliging als de kwaliteit

daarvan lijkt te wensen over te laten. Zo blijkt loos alarm vaak voor te komen en in

veel gevallen is het personeel onvoldoende betrokken bij de beveiliging van het

bedrijf. Daders maken handig gebruik van deze omstandigheid, dat is een van de

conclusies die uit 83 interviews met bedrijfsinbrekers getrokken kan worden. Deze

daders, die trouwens een indrukwekkende lijst criminele antecedenten van uiteen-

lopende aard op hun naam hebben staan, geven te kennen soms uiterst geraffineerd

en planmatig te werk te gaan, zowel bij de voorbereiding van een bedrijfsinbraak als

tijdens de feitelijke uitvoering.

De daderinterviews en de bestudeerde aangifte-pv's bevatten deels informatie over

dezelfde aspecten van een inbraak. Een vergelijking van die punten ziet er als volgt

uit.
De meest gevolgde werkwijze om een bedrijfspand binnen te treden is volgens de

aangifte-pv's het verbreken of forceren van ramen en deuren. De daderinterviews

bevestigen deze bevinding.

In het merendeel van de bestudeerde inbraakzaken (bijna 70%) is niet bekend welk

gereedschap gebruikt is om een pand binnen te gaan. Is er iets over bekend, dan

betreft het doorgaans een breekijzer of koevoet, een straatsteen of een schroeve-

draaier. De daders noemen desgevraagd een keur aan gereedschappen. Een schroe-

vedraaier werd veruit het meest genoemd, direct gevolgd door een breekijzer of koe-

voet. De aangifte-pv's en de interviews lijken elkaar op dit punt niet tegen te spreken.

Enigszins tegenstrijdige informatie lijken de twee bronnen te leveren over de binnen-

gedrongen opening. In ongeveer 3% van de aangifte-pv's bleek een pand via het dak

te zijn binnengedrongen, terwijl van de daders 15% aangeeft doorgaans het dak te

verkiezen. De vergelijking van dit aspect is evenwel nogal moeizaam, ten eerste

omdat meer dan 40% van de aangiftes geen informatie over de binnengedrongen

zijde verschaft, en ten tweede omdat een kwart van de daders zegt steeds wisselende

kanten te kiezen. Dus of hier werkelijk van tegenstrijdigheden sprake is, valt moeilijk

te beoordelen.
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Ten aanzien van het soort buit dat ontvreemd wordt, stemmen de twee bronnen

redelijk met elkaar overeen. Volgens de aangifte-pv's zijn geld, faxapparatuur, com-

puterapparatuur en gereedschappen favoriet. De door de daders meest genoemde,

favoriete goederen zijn: geld, computerapparatuur, beeld- en geluidsapparatuur en

rookwaren.

Ten aanzien van het seizoen waarin bedrijfsinbraken plaatsvinden, laten de bestu-

deerde zaken geen verschillen zien. Bedrijfsinbraken zijn niet seizoensgebonden.
Ruim 60% van de daders zegt geen voorkeur voor een bepaald seizoen te hebben,

hetgeen in overeenstemming met de aangifte-pv's is. De twee bronnen stemmen

eveneens met elkaar overeen wat betreft het tijdstip waarop bedrijfsinbraken

gepleegd worden. Volgens de aangiftes gebeurt dat vooral 's avonds en's nachts, een

gegeven dat door bijna 85% van de daders wordt bevestigd. Ongeveer twee derde van

de daders blijkt geen voorkeur voor een bepaalde dag van de week te hebben. Het

feit dat inbrekers bij voorkeur in de avondlijke en nachtelijke duisternis opereren,

kan dit wellicht verklaren. Ongeveer een kwart van de daders heeft een voorkeur

voor het weekend en circa een tiende voor de vrijdag. Het feit dat ongeveer 40% van

de bestudeerde inbraakzaken in het weekend (incl. vrijdagavond/-nacht) plaats-

vond, is daarmee min of meer in overeenstemming.

Voor zover de bevindingen van de bijna 1.000 bestudeerde inbraakzaken zich laten

vergelijken met die van de 83 daderinterviews, zijn er vrij veel overeenkomsten

tussen de beide bronnen. Desondanks is er een contrast tussen de twee informatie-

bronnen: enerzijds de, bijna banale, eenvoud van de bestudeerde zaken en ander-

zijds het raffinementwaarvan de daders gewag maken. Waarschijnlijk is vooral de

aard van de bronnen debet aan dit contrast. De aangifte-pv's zijn, zoals vermeld,

nogal summier. Afgezien daarvan leveren pv's nu eenmaal geen informatie over wat

er allemaal aan een inbraak is voorafgegaan, wat de beweegredenen van de daders

daarbij waren, enzovoort. Zelfs een niet-summier pv zou daarover geen informatie

geven. Verder speelt wellicht een rol dat de inbrekers de zaken soms toch iets mooier

dan de werkelijkheid voorgespiegeld hebben.

7.2 Enkele theoretische noties

Bijna aan het eind van dit rapport gekomen, wordt een aantal resultaten van dit

onderzoek in kort bestek in een theoretische context geplaatst.

Een belangrijk deel van dit onderzoek betreft het perspectief van daders, in dit geval

bedrijfsinbrekers. Sinds enkele jaren wordt het daderperspectief door criminologen

bestudeerd vanuit de zogeheten rationele-keuzebenadering. De rationele-keuze-

benadering behelst een door de econoom Becker (1976) gepropageerde benadering

van menselijk gedrag, die vooral dankzij het werk van Cornish en Clarke (1986) in de

criminologie is doorgebroken (Bruinsma en Van de Bunt, 1993). Toegepast op crimi-

neel gedrag komt de rationele-keuzebenadering er kortweg op neer dat daders zich-

zelf proberen te bevoordelen door criminaliteit te plegen en daarbij keuzes en beslis-
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singen nemen die op grond van een zekere mate van rationaliteit, een afweging van

kosten en baten, tot stand komen. Criminelen zouden reasoning decision makers

zijn (Cornish en Clarke, 1986).

Tegenover deze opvatting van criminaliteit als beredeneerd gedrag staat het idee

dat criminaliteit een vorm van impulsief gedrag is (zie bijvoorbeeld Gottfredson en

Hirschi, 1990; Van de Bunt en Beijers, 1993). Daders zouden zich vooral door het

moment laten leiden en behoeftebevrediging op korte termijn laten prevaleren

boven die op de langere termijn. Kernbegrip in deze door o.a. Gottfredson en

Hirschi (1990) vertegenwoordigde visie is het gebrek aan zelfbeheersing (self con-

trol) waar daders aan onderhevig zouden zijn. Die omstandigheid zou het onmoge-

lijk maken dat criminaliteit de resultante van een weloverwogen beslissingsproces

is. Walsh (1986b) spreekt in dit verband over de rationele en berekenende profes-

sion als enerzijds en sensatiezoekers (thrillseekers) anderzijds. Professionals

zouden vooral aangetroffen worden onder brandkastenkrakers, beroepsdieven,

gewapende overvallers en terroristen; sensatiezoekers zouden vooral worden ver-

tegenwoordigd door vandalen, winkeldieven en joyriders (Walsh, 1986b).

Bekijken we de resultaten van de bedrijfsinbrekers uit dit onderzoek in het licht

van deze twee visies, dan is het moeilijk aan te geven welke visie het gelijk aan zijn

kant heeft, de rationele-keuze- of de impulsbenadering. Bij veel van de geïnter-

viewde daders blijkt het plegen van inbraken soms uiterst zorgvuldig voorbereid

te worden. Er wordt informatie verzameld, geobserveerd, tijdens een kortstondige

arbeidsrelatie met het (toekomstige) slachtoffer geeft men de ogen goed de kost.

Soms wordt al van tevoren een heler gezocht. Veel aandacht wordt besteed aan

het voertuig waarmee men zich naar de plaats van het delict begeeft, om herken-

ning en opsporing via het kenteken te bemoeilijken. De alarminstallaties worden

grondig bekeken en soms op uiterst listige wijze onklaar gemaakt. In tal van aspec-

ten van het inbraakproces komt steeds weer een opvallende weloverwogenheid

aan het licht.

Aan de andere kant zijn ook niet-rationale aspecten uit de daderinterviews naar

voren gekomen. Zo geven enkele daders aan dat zij 'het gevoel' een rol lieten spelen

bij hun beslissing om een inbraak te plegen c.q. te continueren. Zo zei bijvoorbeeld

één dader: `Als het gevoel niet goed is, dan ga ik niet naar binnen. Dat gevoel komt

van binnen, het is een soort klok.' Verder wijst het alcohol- en/of druggebruik tijdens

het inbreken van de geïnterviewden op niet-rationele aspecten. Sommige daders

zeggen pas op stap te gaan na een paar alcoholische consumpties en jointjes, ande-

ren gaven expliciet aan drugs te gebruiken om de angst te bestrijden. Het gegeven

dat bijna 40% van de geïnterviewde daders aangeeft vermogensdelicten vooral van-

wege de spanning en de sensatie te plegen, maakt evenmin een erg rationale indruk.

Hier komt de thrillseeker duidelijk om de hoek kijken. Absoluut niet als rationeel

te betitelen ten slotte, is de besteding van de opbrengst. Het merendeel van de

daders besteedt de opbrengst aan activiteiten die zich met het woord 'feesten' laten

typeren. Een aantal daders geeft aan achteraf te betreuren de opbrengst niet aan

serieuzere zaken gespendeerd te hebben, wat weer op impulsiviteit wijst.
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Enerzijds zijn de daders dus berekenend, kosten tegen baten afwegend en rationeel

bezig, maar aan de andere kant blijken niet-rationele aspecten een duidelijke rol te

spelen, zoals `het gevoel', angst, sensatiezucht en impulsiviteit.

Strikt genomen lijkt de rationele-keuzebenadering dus niet van toepassing te zijn

op het gedrag van de geïnterviewde bedrijfsinbrekers. Wordt het begrip rationaliteit

niet al te letterlijk opgevat, dan blijkt de benadering beter van toepassing. De

rationele-keuze-aanhangers Bennet en Wright (1984) introduceerden op grond van

een onderzoek onder (woning)inbrekers het begrip limited rationality. Daders

zouden niet alle relevante factoren afwegen: `It is not presumed for instance that

offenders weigh up all the relevant factors every time an offence is contemplated.'

Daders zouden eveneens beïnvloed worden door allerlei andere zaken: `(...) moods,

feelings, immediate motives and intentions, moral judgements regarding the act in

question, perceptions of criminal opportunities and the offender's ability to take

advantage of them. It is possible to add to this list: laziness, alcohol or drug intoxi-

cation, the effect of others and their willingness (or desire) to take risks' (Bennett

and Wright, 1984).

Aan deze veel ruimere omschrijving van het begrip rationaliteit, blijken de geïnter-

viewde bedrijfsinbrekers wel te voldoen. Maar direct dringt zich dan de vraag op

wat de waarde van het rationele-keuzeperspectief nog is. Er is zeer veel ruimte voor

specifieke omstandigheden en individuele cognities van een dader op een bepaald

moment. Hiermee wordt uiteraard recht gedaan aan de complexiteit van de sociale

en psychologische werkelijkheid, maar juist die omstandigheid betekent direct het

failliet van de benadering. Immers, de verklarende /voorspellende kracht van de

rationele-keuzebenadering is tot nul gereduceerd. Aan de eisen van informativiteit

en falsifieerbaarheid, en dat zijn elementaire eisen die aan een wetenschappelijke

theorie gesteld worden, wordt immers niet voldaan (zie ook Rutenfrans, 1993). Dit

rapport is evenwel niet de plaats voor wetenschapstheoretische verhandelingen

over de rationele-keuzebenadering. 25

Wèl is de vraag naar de rationaliteit of impulsiviteit van de dader belangrijk in ver-

band met de mogelijkheden voor preventie van criminaliteit, in dit geval het plegen

van inbraken in bedrijven. Zouden bedrijfsinbraken vooral door impulsief hande-

lende daders gepleegd worden, dan zouden in principe gelegenheidsbeperkende

maatregelen geïndiceerd zijn, bijvoorbeeld meer toezicht of steviger hang- en sluit-

werk. Zou het gaan om berekenende, rational decisionmakers, dan zouden derge-

lijke maatregelen met raffinement ongedaan gemaakt of omzeild worden.

In het bestek van dit onderzoek zijn er twee redenen waarom niet te zwaar aan dit

onderscheid getild moet worden. In de eerste plaats omdat de bedrijfsinbrekers uit

dit onderzoek zich noch in het ene noch in het andere hokje laten indelen. Zij zijn

- zoals reeds gesteld - in sommige opzichten als rationeel te typeren, maar in andere

25 In 1993 heeft het Tijdschrift voor Criminologie twee themanummers aanhet rationele-keuzeperspectief

gewijd: een editie gevuld met bijdragen van aanhangers (nr. 2) en een met artikelen van critici (nr. 4).
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opzichten juist als impulsief. In de tweede plaats kunnen situationele aspecten en

gelegenheidsbeperkende maatregelen ook bij calculerende min of meer (limited)

rationeel handelende daders een rol spelen. Zo merken de al eerder geciteerde Britse

onderzoekers Bennett en Wright (1984) op dat daders situationele aspecten laten

meewegen bij de beslissing om te gaan inbreken. Zelfs een fervente protagonist van

het gelegenheidsperspectief als Felson ziet kans om situationele aspecten in de

rationele-keuzebenadering te incorporeren (Felson, 1986). Het ziet ernaar uit dat die

visie ook opgeld doet voor de bedrijfsinbrekers uit dit onderzoek. Zo heeft bijvoor-

beeld ruim de helft van de geïnterviewde daders een voorkeur voor de afwezigheid

van woningen in de nabijheid van een (potentiële) pleegplaats. In verband daarmee

heeft een groot deel van deze groep een voorkeur voor bedrijven op bedrijven- of

industrieterreinen. Voorts hebben de inbrekers ook duidelijke meningen en voorkeu-

ren voor verschillende vormen van beveiliging, die zij laten meewegen bij de beslis-

sing om te gaan inbreken.

7.3 Aanbevelingen

De aanbevelingen voor maatregelen ter preventie van bedrijfsinbraak, die in deze

paragraaf gedaan worden, betreffen zowel maatregelen die beogen de gelegenheid

tot het plegen van inbraken te reduceren als maatregelen die gericht zijn tegen de

meer geraffineerde dader.

1 Toegankelijkheid van informatie over het bedrijf. Uit het onderzoek is naar voren

gekomen dat inbrekers in veel gevallen informatie over het bedrijf en de aldaar

aanwezige goederen kunnen vergaren doordat sprake is van een (directe of indi-

recte) relatie tussen inbreker en benadeelde. Het is derhalve van groot belang

dat informatie over opslag en vervoer van waardevolle goederen, apparaten en

hulpmiddelen zo min mogelijk in handen komt van onbevoegde (of tijdelijk

bevoegde) relaties, zoals klanten, toeleveranciers, sollicitanten, cv-monteurs,

enzovoort. Een screening van nieuw aan te trekken personeel, toegangscontrole

en een bezoekersregeling (ophalen/wegbrengen) zouden hieraan kunnen bijdra-

gen. Het is een taak voor de bedrijven zelf om hiervoor zorg te dragen, eventueel

in overleg met beveiligingsdiensten.

2 Extra beveiliging van diefstalgevoelige goederen. Bedrijven zouden extra aandacht

kunnen besteden aan de beveiliging van diefstalgevoelige goederen.

3 Kwaliteit van de technische beveiliging. Een algemeen punt van aandacht bij de

toepassing van welke vorm van beveiliging dan ook, is de kwaliteit en de staat

van onderhoud van beveiligingsvoorzieningen. Uit de daderinterviews blijkt dat

inbrekers vooral gebruik maken van onregelmatigheden in dezen (denk bijvoor-

beeld aan `speling' tussen rolluiken en pui, niet naar behoren functionerende

alarminstallaties). Dit betekent dat voorzieningen en installaties regelmatig

gecontroleerd moeten worden. Dit is een taak voor de bedrijven zelf, voor de

beveiligingsdiensten en voor de beveiligingsindustrie. Er zou ook aan een kwali-

teitskeurmerk gedacht kunnen worden.
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4 Alarminstallaties (luid en stil alarm)

a De helft van de in dit onderzoek geïnterviewde inbrekers beschouwt stil alarm

als een lastige barrière. Deze voorziening aanbrengen lijkt daarom geen over-
bodige luxe. Dit is een taak voor de bedrijven zèlf.

b Bij de toepassing van alarminstallaties wordt bij voorkeur voorzien in een zeer

snelle reactie op een alarmmelding. Daders slaan immers vaak hun slag tus-

sen het moment waarop het alarm afgaat en de eerste reactie daarop. Om

een snelle alarmopvolging te realiseren, zijn duidelijke afspraken tussen

alarmcentrale en politie of beveiligingsdienst vereist.

c Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het grote aantal gevallen van

loos alarm. Hiertoe is regelmatige controle vereist (conform aanbeveling 3).

d Alarminstallaties moeten zodanig zijn aangebracht dat de bereikbaarheid en
daarmee de gelegenheid tot sabotage wordt verminderd.

e In het geval er stil alarm is aangebracht, moeten alle werkzaamheden aan het

telefoonnet die zich rondom het bedrijf en in de directe omgeving daarvan

afspelen, met zeer veel argwaan bekeken worden in verband met mogelijke

sabotage van het stil alarm. Bij de geringste twijfel moeten bedrijven c.q. de

met beveiliging belaste beveiligingsdiensten informeren bij de PTT en even-

tueel de politie waarschuwen.

f Bij een loos alarm moet niet te snel geconcludeerd worden dat het alarmsys-

teem defect is. Zeker bij herhaald loos alarm gedurende één avond/nacht

moet niet te gemakkelijk besloten worden het alarm uit te schakelen. Hier

zou blijkens de daderinterviews sprake kunnen zijn van alarm dat door

daders expres, juist met het oog op mogelijke uitschakeling, is veroorzaakt.

Mocht besloten worden tot uitschakeling, dan is permanente manbewaking

vereist. Deze aanbeveling betreft politie, alarmcentrales en beveiligings-
diensten.

5 Inbraakwerende ramen en deuren. Daders dringen meestal door ramen en deuren

op de begane grond aan zowel voor- als achterzijde naar binnen. Die toegangs-

wegen zouden zeer moeilijk toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit is vooral

een punt van zorg voor de'bedrijven zelf. (Bedacht moet worden dat bij panden

die ook via de muren gemakkelijk toegankelijk zijn, bijvoorbeeld uit blik opge-

trokken loodsen, deze maatregel weinig effect zal sorteren en andere maatrege-

len meer aangewezen zijn.)

6 Portiers en waakhonden. Aangezien een meerderheid van de geïnterviewde

inbrekers vooral portiers en waakhonden als een probaat afschrikkingsmiddel

beschouwen, lijkt het aanbeveling te verdienen deze vormen van beveiliging in
toenemende mate toe te passen. De honden moeten speciaal voor een bewa-

kingstaak zijn opgeleid en als zodanig gecertificeerd zijn. Deze aanbeveling geldt

voor bedrijven zelf en voor beveiligingsdiensten.

7 Beveiligingsbeleid van bedrijven, betrokkenheid van personeel. Uit het onderzoek

blijkt dat bij een meerderheid van de door inbraak getroffen bedrijven geen be-

leid ter beveiliging tegen criminaliteit bestaat en dat het personeel niet is geïn-
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strueerd in het voorkomen van criminaliteit. Bovendien laat, naar het oordeel

van deze bedrijven zelf, de zorgvuldigheid van het personeel in de-omgang met

beveiligingsvoorschriften te wensen over. Gegeven die resultaten verdient het

aanbeveling dat bedrijven meer aandacht besteden aan hun eigen beveiliging

tegen criminaliteit en daar het personeel actief bij betrekken.

8 Technische recherche. Het tegenwoordig vaak achterwege blijvende bezoek van

technisch rechercheurs aan een bedrijf waar is ingebroken, zou in ere hersteld

moeten worden. Dit om de kennis over de wijze waarop en de omstandigheden

waaronder bedrijfsinbraken in concrete, lokale situaties gepleegd worden, te ver-

meerderen.
9 Registratie. Tijdens het onderzoek bleek dat de aangifte-pv's slechts uiterst sum-

miere informatie over bedrijfsinbraken bevatten. De politie zou deze registratie

van bedrijfsinbraken moeten verbeteren; zie ook aanbeveling 8.

10 Surveillance. Het zou aanbeveling verdienen de kwaliteit van door politie en

bedrijfsbeveiligers uit te voeren surveillances te verbeteren. Hierbij kan aan de

volgende punten gedacht worden.

a Surveillances van beveiligingsdiensten zouden verbeterd kunnen worden door

naast het bekende 'rondjes rijden' over de openbare weg, ook te voet rondom

en in bedrijfspanden te controleren.

b Surveillances van politie en bedrijfsbeveiligers zouden vaker buiten kantoor-

uren, tijdens de avondlijke en nachtelijke uren en in het weekend (incl. vrij-

dagavond/-nacht), moeten plaatsvinden, aangezien de meeste inbraken op

die momenten gepleegd worden.

c Aangezien veel daders informatie vergaren over routines en tijdstippen van

surveillances, zou het aanbeveling verdienen dat politie en bedrijfsbevei-

ligers routine en regelmaat op dit gebied zo veel mogelijk vermijden.

d Politie en beveiligingsdiensten zouden extra alert en argwanend moeten zijn

ten aanzien van verdachte auto's, personen en situaties. Bijvoorbeeld auto's

waarmee `zogenaamd gelegitimeerd' spullen afgehaald worden, zouden een

'dekmantel' kunnen zijn van bedrijfsinbrekers. Uit het onderzoek blijkt

immers dat inbrekers dergelijke trucs toepassen. In feite zou elk voertuig dat

op vreemde tijdstippen op een bedrijventerrein verschijnt, met argwaan

bekeken en door politie of bedrijfsbeveiligers gecontroleerd moeten worden.

e Mede in verband hiermee zou de inrichting van een bedrijventerrein zodanig

moeten zijn dat een overzichtelijk en gemakkelijk te controleren wegennet

met slechts enkele aan- en afvoerwegen ontstaat. Deze aanbeveling geldt

vooral voor instanties die zich op lokaal niveau met de ruimtelijke ordening

bezig houden, dus het gemeentebestuur, en in tweede instantie projectont-

wikkelaars en planologen.

11 Geïsoleerde lokaties

a Aangezien bedrijfsinbrekers een voorkeur blijken te hebben voor bedrijven op
bedrijventerreinen en anderszins geïsoleerd gesitueerde bedrijven, zou aan

de beveiliging van op dergelijke locaties gesitueerde bedrijfspanden extra
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aandacht besteed moeten worden. Dit geldt voor politie, beveiligers en des-

betreffende bedrijven zelf.

b Tevens zou ernaar gestreefd kunnen worden een geïsoleerde ligging van

bedrijven en bedrijventerreinen zoveel mogelijk te verminderen door het

realiseren van woningbouw in de directe omgeving, met inachtneming van

het daaromtrent gestelde in de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze aan-

beveling geldt vooral voor instanties die zich met de ruimtelijke ordening

bezig houden: de lokale en centrale overheden, en in tweede instantie voor

projectontwikkelaars en planologen.

12 Bedrijventerreinen 1 clusters van bedrijven. Gezien de neiging van inbrekers om

zich te verplaatsen naar andere bedrijven wanneer een inbraak te moeilijk wordt

c.q. mislukt, verdient het aanbeveling om bedrijventerreinen c.q. clusters van

bedrijven in zijn geheel te beveiligen (bijvoorbeeld volgens het PPS-concept).

Gemeenten, politie, particuliere beveiligingsdiensten en de bedrijven zelf zou-

den hier in samenwerking vorm aan moeten geven.

13 Aanpak van heling. In de meeste gevallen levert een inbraak pas wat op als een

afzet voor de buit gevonden is. Helers spelen hierin een belangrijke rol. De poli-

tie zou helers intensiever moeten aanpakken, teneinde de afzet van buitgemaak-

te goederen te bemoeilijken en zodoende het plegen van bedrijfsinbraken te

ontmoedigen.

14 Bekende daders. De politie zou daders van bedrijfsinbraak op lokaal niveau in

kaart moeten brengen. De meeste daders opereren namelijk in de directe omge-

ving van hun woning, zo blijkt uit het onderzoek.

15 Begeleiding na detentie. Uit een groot aantal daderinterviews blijkt dat bedrijfs-

inbrekers na detentie opnieuw criminele feiten plegen, omdat ze zonder geld,

werk of huisvesting weer terugvallen in het `criminele' milieu. Teneinde deze

kans op recidive te verkleinen, verdient het aanbeveling om daders tijdens en na

afloop van hun detentie intensief te begeleiden en voor te bereiden op de

arbeidsmarkt door het bieden van scholing en werkervaring. Te denken valt aan

een vorm van individuele trajectbegeleiding, waarbij de reclassering een plan

maakt dat is toegespitst op de specifieke situatie van de dader. Deze aanbeveling

betreft de reclassering, eventueel in samenwerking met de penitentiaire

inrichtingen en de arbeidsbureaus. (Overigens is er momenteel al een aantal

projecten waar een dergelijke begeleiding in praktijk gebracht wordt.)

16 Samenwerking bij preventie. De voorgaande aanbevelingen hebben betrekking op

tal van (deel) aspecten van beveiliging en preventie en zijn derhalve gericht op

diverse instanties. Aangezien op dit gebied ook geldt dat `een ketting zo zwak is

als de zwakste schakel', lijkt het aangewezen dat bij de bedrijfsbeveiliging een

samenwerkingvan verschillende betrokken instanties tot stand komt. Voorname-

lijk gaat het dan om bedrijven, gemeente, politie, particuliere beveiligers en ver-

zekeraars.
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Commercial burglary - offenders,

notification records, and victims

researched

This research on commercial burglary was commissioned by the Crime Prevention

Unit of the Ministry of Justice. The research was be focused on the background, the

motives and the methods of burglars. The aim of this study is to collect information

on which concrete prevention projects and measures can be based.

Four sources of information have been used:

1 almost 1000 records of notification (with supplements), mainly collected in the

police regions Twente and Rotterdam-Rijnmond;

2 questionnaires among companies that were victimized by burglary, according to

the collected records;

3 interviews with 83 offenders of commercial burglary;

4 police registrations of the interviewed burglars.

From the collected notification records a rather stereotype picture of commercial

burglary emerges. During all seasons, mainly in the darkness of evening and night

offenders break doors or windows to steal money, tools, fax machines and computer

equipment.

On about half of the companies who were victimized according to the notification

records, complementary information is available, collected by means of a question-

naire.

Though the majority of these companies has taken architectural, mechanic, electric

or electronic measures, security could be improved. On average, 80 percent of all

alarm announcements appeared to be false. Besides in about half of the companies

no crime prevention was found to exist. Moreover, in more than half of the compa-

nies none of the employees appeared to be instructed in crime prevention and the

care of employees in handling security prescriptions left much to be desired. In only

one third of the companies is security in general rated as good or very good.

Eighty-three burglars have been interviewed. The majority of those interviews took

place in penitentiaries. The interviewed offenders appear not to skate on thin ice

when they are burgling companies. They claim to prepare themselves well, using

several sources of information. In executing a burglary the offenders act thoughtfully
and carefully, which is illustrated by for example the avoidance of leaving traces and

the - sometimes very clever - way in which they circumvent or undermine security

measures.
Most of the interviewed offenders have been in contact with the police frequently, as
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appeared from the dozens and in some cases even hundreds of registrations. These

registrations show a variety and volume of offences matching the offences the

burglars themselves reported during the interviews. Most of the burglars have been

active in crime for years and their attention was not limited to burgling companies.

More than half of the interviewees have burgled dwellings as well; car theft and theft

from cars have been committed by a fifth and a fourth of the interviewees, respec-

tively. Besides, most have committed violent crimes, sometimes even serious

violence: about one third have been involved in a hold-up and 14% of the offenders

is registered because of (attempted) homicide/murder.

The report is concluded with recommendations for the prevention of burglary in

companies.



Résumé

Cambriolages dans les entreprises -

les délinquants, les procès-verbaux,

et les victimes étudiés

A la demande de la Direction de la Prévention de la criminalité (D CP) du ministère

de la Justice néerlandais, une étude sur les cambriolages dans les entreprises a été

réalisée, axée en particulier sur les motifs, les antécédents et les méthodes (modus

operandi) des délinquants. L'objectif de cette étude était de rassembler des données

de base permettant la mise en oeuvre de projets et de mesures de prévention

concrets.

Quatre sources d'information ont été consultées:

1 Quelques 1 000 procès-verbaux de plaintes (et annexes), fournis pour la plupart par

les corps de police régionaux de Twente et de Rotterdam-Rijnmond;

2 Des enquêtes réalisées dans les entreprises qui, d'après les procès-verbaux étudiés,

ont été victimes d'un cambriolage;

3 Des entretiens avec 83 délinquants ayant commis un cambriolage dans une entre-

prise;

4 Les antécédents des délinquants interrogés, lesquels sont enregistrés dans les

systèmes de reconnaissance (HKS) des 25 corps de polices régionaux.

Des procès-verbaux étudiés se détache une image assez stéréotypée du délit de cam-

briolage dans les entreprises. Toute l'année, surtout dans la pénombre du soir et de

la nuit, des délinquants brisent portes ou fenêtres pour dérober de l'argent, des

outils, des ordinateurs et des télécopieurs.

Une enquête réalisée auprès des entreprises dont le procès-verbal a été étudié a

permis d'obtenir des données complémentaires sur environ la moitié d'entre elles.

Bien que la plupart des entreprises concernées aient pris des mesures de protection

sur les plans architectonique, mécanique, électrique ou électronique, cette protec-

tion laisse encore beaucoup à désirer. 80% en moyenne des déclenchements

d'alarme antivol sont une fausse alerte. En outre, la moitié des entreprises n'ont

aucune politique de prévention de la criminalité et dans plus de la moitié des entre-

prises, les employés n'ont recu aucune instruction sur ce plan et leur comportement

en ce qui concerne le respect des mesures de protection laisse à désirer. En ce qui

concerne la protection des bátiments de l'entreprise, celle-ci est bonne ou très

bonne chez seulement un peu plus d'un tiers des entreprises.

Quatre-vingt-trois délinquants ayant cambriolé une entreprise ont été interrogés. La

majeure partie des entretiens ont eu lieu dans le cadre pénitentiair. La plupart des

délinquants concernés ne commettent pas un cambriolage dans une entreprise à la

légère. Ils préparent 1'effraction en consultant diverses sources d'information. Quant
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à l'exécution du cambriolage, elle se caractérise par la manière réfléchie et prudente

avec laquelle les délinquants procèdent, comme le montre par exemple le fait qu'ils

veillent à ne pas laisser de traces et qu'ils sabotent ou évitent parfois de manière très

adroite les mesures de protection.

La plupart des délinquants ont eu des contacts multiples avec la police, comme en

témoignent les dizaines et, pour certains délinquants, les centaines d'enregistre-

ments dans le système de reconnaissance (HKS). Ces enregistrements révèlent une

diversité et une multiplicité de délits qui correspondent aux faits mentionnés par les

délinquants mêmes au cours des entretiens. La plupart d'entre eux ont déjà une

longue carrière criminelle et ne se limitent pas au cambriolage dans les entreprises.

Plus de la moitié commet également des cambriolages chez des particuliers, un

cinquième commet des vols de voitures et un quart commet des vols à la roulotte.

Parmi les 83 délinquants interrogés, un nombre important commet également des

délits de violences, parfois des délits graves: un tiers a commis une attaque à main

armée et 14% est enregistré dans le système de reconnaissance pour (tentative)

homicide/meurtre.

Le rapport se termine par des recommandations en vue de la prévention des cam-

briolages dans les entreprises.
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Tabellen

Tabel 1: Werkwijze toegang tot bedrijfsterrein

werkwijze

verbreken slot toegangshek
openknippen hekwerk

over hek klimmen

gebruik (valse) sleutel, flipper, haakje

vermoedelijk over hek klimmen

vermoedelijk gebruik (valse) sleutel, flipper, haakje

vermoedelijk laten insluiten

andere werkwijze

onbekende werkwijze

onbekend of er een bedrijfsterrein is of niet

totaal

Tabel 2: Binnengedrongen/benaderde etage (N=835)

etage

aantal Mo

37 3,8

39 4,0

44 4,5

1 0,1

34 3,5

1 0,1

1 0,1

11 1,1

409 42,3
391 40,4

968 100

aantal

kelder 1 0,1

begane grond 676 81,0

1 e etage 31 3,7

2e etage 6 0,7

3e etage 1 0,1

4e etage 1 0,1

5e etage 1 0,1

7e etage 1 0,1

Be etage 1 0,1

niet bekend 116 .13,9

niet van toepassing 133 -

totaal 968 100
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Tabel 3: Waarde van de buit In guldens (N=761)

waarde in guldens aantal %

o- 250 93 12,2

251 - 1.000 85 11,2

1.001 - 5.000 119 15,6

5.001 - 10.000 60 7,9

10.001 - 20.000 43 5,7

20.000 - 50.000 23 3,0

50.001 - 100.000 9 1,2

100.001 - 200.000 3 0,4

niet bekend 326 42,8

niet van toepassing (i.v.m. poging) 207 -

totaal 968 100

Tabel 4: Volledig overzicht van ontvreemde goederen, volgens een analyse van 1.000

aangifte-pv's (in alfabetische volgorde; N=761))

goederen, aantal oh

auto's en motorfietsen (in zijn geheel) 22 2,9

auto-accessoires en -gereedschappen 90 11,8

bedden, matrassen en aanverwante artikelen 2 0,3

beeld- en geluidsapparatuur 58 7,6

boeken en tijdschriften 2 0,3

bouwmaterialen 14 1,8

caravans, aanhangwagens 10 1,3

computers en bijbehorende apparaten 87 11,4

doe-het-zelfartikelen (hout) 1 0,1

drogisterij-artikelen 1 0,1

dranken (wel en niet alcoholisch) 8 1,1

elektronica/hobby-artikelen 8 1,1

fietsen en bromfietsen 7 0,9

foto- en filmapparatuur 15 2,0

geld 181 23,8

gereedschappen 116 15,2

cd's, cassettes, lp's, videobanden 9 1,2

haarden en kachels 3 0,4

handwerkartikelen 2 0,3

huishoudelijke artikelen (incl. kleine elektrische apparaten) 10 1,3

huishoudelijke apparaten (wasmachines, koelkasten enz.) 9 1,2

juwelen, sieraden, byouterieën 1 0,1

kampeerartikelen 3 0,4

kantoorartikelen met elektronica (o.a. faxapparatuur) 117 15,4

kantoormeubelen 3 0,4

karpetten, tapijten 1 0,1

keukeninrichtingsartikelen 1 0,1
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Tabel 4 (vervolg)

goederen aantal %

kleding 15 2,0
koffers, tassen 2 0,3
kratten Qege of 'ongespecificeerde') 32 4,2
kunstartikelen 1 0,1

levensmiddelen 55 7,2

meubelen 5 0,7

muziekinstrumenten 2 0,3

natuursteen, grafmonumenten 1 0,1

optische artikelen 2 0,3

pallets en ander verpakkings-, opslagmateriaal 17 2,2

parfumerie-artikelen 2 0,3

postzegels, munten, penningen e.d. 4 0,5

rookartikelen 24 3,2

sanitair 2 0,3

schoenen 2 0,3

speelgoed 1 0,1

textiel 8 1,1

tuinartikelen, tuinmeubelen 6 0,8

verlichtingsartikelen 6 0,8

waardepapieren 42 5,5

overig 69 9,1
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Tabel 5: Gedeelte van bedrijfsvestiging waaruit goederen ontvreemd zijn (N=761)"

gedeelte bedrijfsvestiging aantal oA

hele pand 48 6,3
kantoor 215 28,2

werkplaats 32 4,2
winkelgedeelte 19 2,5
magazijn 51 6,7

keuken 25 3,3

receptie 13 1,7
hal 13 1,7

garage 6 0,8

showroom 34 4,5

kleedkamer 1 0,1
loods 32 4,2
postkamer 1 0,1

bedrijfsterrein 103 13,5
op bedrijfsterrein geplaatste container 9 1,2
auto op het terrein 36 4,7

overig 20 2,6

niet bekend 150 15,5

niet van toepassing Q.v.m. poging) 207 -

" Aangezien per zaak uit meer dan een gedeelte van een bedrijfsvestiging goederen ontvreemd kunnen zijn, is het

totaal van deze tabel groter dan 968 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 6: Instantie/persoon die het delict heeft ontdekt

instantie/persoon

eigenaar, management

werknemer(s)

schoonmaker(s)

surveillerende politie

alarmcentrale

interne beveiligingsmedewerkers

externe beveiligingsdienst

buren, omwonenden

aanwezigen in naastgelegen gebouwen

voorbijganger(s)

overig

niet bekend

totaal

aantal

316 32,6

236 24,4

6 0,6

21 2,2

70 7,2

7 0,7

47 4,9

13 1,3

6 0,6

3 0,3

14 1,4

229 23,7

968 100
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Tabel 7: Verdeling van Inbraken over de maanden van het jaar'

maand aantal %

januari 59 8,1

februari 56 7,7

maart 63 8,6

april 77 10,6

mei 64 8,8

juni 58 8,0

juli 69 9,5

augustus 60 8,2

september .57 7,8

oktober 61 8,4

november 64 8,8

december 41 5,6

totaal 729 100

* Gegevens over 1993.

Tabel 8: Dag en tijdstip van aanvang delict, volgens een analyse van 1.000 aangifte-pv's

00-04 uur 04-08 uur 08-12 uur 12-16 uur 16-20 uur 20-24 uur totaal

maandag 9 1 6 11 62 31 120

0,9% 0,1% 0,6% 1,2% 6,5% 3,2% 12,6%

dinsdag 11 2 5 13 57 39 127

1,2% 0,2% 0,5% 1,4% 6,0% 4,1% 13,3%

woensdag 16 4 5 4 77 44 150

1,7% 0,4% 0,5% 0,4% 8,1 % 4,6% 15,7%

donderdag 10 3 1 8 53 38 113

1,0% 0,3% 0,1% 0,8% 5,6% 4,0% 11,8%

vrijdag 18 6 5 15 131 30 205

1,9% 0,6% 0,5% 1,6% 13,7% 3,1% 21,5%

zaterdag 16 3 13 37 66 16 151

1,7% 0,3% 1,4% 3,9% 6,9% 1,7% 15,8%

zondag 14 5 11 22 19 17 88

1,5% 0,5% 1,2% 2,3% 2,0% 1,8% 9,2%

totaal 94 24 46 110 465 215 954

9,9% 2,5% 4,8% 11,5% 48,7% 22,5% 100 %
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Tabel 9: Dag en tijdstip van ontdekking delict

100

00-04 uur 04-08 uur 08-12 uur 12-16 uur 16-20 uur 20-24 uur totaal

maandag 10 75 97 13 10 10 215

1,0% 7,8% 10,0% 1,3% 1,0% 1,0% 22,3%

dinsdag 22 38 35 12 7 15 129

2,3% 3,9% 3,6% 1,2% 0,7% 1,6% 12,4%

woensdag 17 45 44 6 6 14 132

1,8% 4,7% 4,6% 0,6% 0,6% 1,4% 13,7%

donderdag 20 55 38 10 4 8 135

2,1% 5,7% 3,9% 1,0% 0,4% 0,8% 14,0%

vrijdag 19 47 41 6 6 12 131

2,0% 4,9% 4,2% 0,6% 0,6% 1,2% 13,6

zaterdag 15 17 43 15 9 20 119

1,6% 1,8% 4,5% 1,6% 0,9% 2,1% 12,3%

zondag 18 13 24 20 18 12 105

1,9% 1,3% 2,5% 2,1% 1,9% 1,2% 10,9%

totaal 121 290 322 82 60 91 966

12,5% 30,0% 33,3% 8,5% 6,2% 9,4% 100 %

Tabel 10: Locatie van de bedrijfsvestiging

locatie aantal %

centrum 34 8,7

woonbuurt, zonder andere bedrijven in de nabijheid 27 6,9

woonbuurt, met andere bedrijven in de nabijheid 65 16,6

bedrijventerrein in de bebouwde kom 35 9,0

bedrijventerrein aan de rand van de bebouwde kom 112 28,6

bedrijventerrein buiten de bebouwde kom 35 9,0

anders 22 5,6

niet bekend 61 15,6

totaal 391 100
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Tabel 11: Training van het personeel In de omgang met beveiligingsmaatregelen (N=380)

101

aantal %

alle werknemers 69 18,2

uitsluitend de met beveiliging belaste werknemers 117 30,8

geen van de werknemers 175 46,1

anders 19 5,0

niet bekend 11 -

totaal 391 100

Tabel 12: Oordeel over de omgang van werknemers met beveiligingsvoorschriften (N=379)

oordeel

zeer zorgvuldig

zorgvuldig
noch zorgvuldig, noch onzorgvuldig

onzorgvuldig

geen mening/weet niet

niet bekend

totaal

aantal %

29 7,7

188 49,6

116 30,6

7 1,8

39 10,3

12 -

391 100

Tabel 13: Oordeel over de omgang van werknemers met beveiligingsvoorschriften, een

vergelijking In %

oordeel

zeer zorgvuldig

zorgvuldig

noch zorgvuldig, noch onzorgvuldig

onzorgvuldig

geen mening / weet niet

niet bekend

totaal

bedrijfsinbraak- PPS-

onderzoek onderzoek

(N=391) (N=1.094)

7,7 13,6

49,6 52,7

30,6 24,6

1,8 1,0

10,3 8,1

- -

100 100
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Tabel 14: Oordeel over de beveiliging van de bedrijfsvestiging In totaal, een vergelijking in %

oordeel

goed/zeer goed

redelijk

matig/slecht

totaal

Tabel 15: Leeftijd van de geïnterviewde daders (N=80)

leeftijd aantal %

18 - 20 jaar 12 15,0

21 - 25 jaar 29 36,3

26 - 30 jaar 23 28,8

31 - 35 jaar 14 17,5

36 - 37 jaar 2 2,5

niet bekend 3 -

totaal

Tabel 16: Etniciteit van de geïnterviewde daders (N=82)

etniciteit

Nederlands

Antilliaans

Surinaams

niet bekend

totaal

Tabel 17: Hoogst gevolgde opleiding van de geïnterviewde daders (N=80)

opleiding

basisonderwijs

mavo

h avo

vwo

lager beroepsonderwijs

middelbaar beroepsonderwijs

overig

niet bekend

totaal

bedrijfsinbraak- PPS-

onderzoek onderzoek

(N=391) (N=1.094)

36,7 45,8

46,5 40,5

16,8 13,7

100 100

83 100

aantal

75 91,5

2 2,4

5 6,1

1

83 100

aantal

12 15,0

3 3,8

5 6,3

1 1,3

43 53,8

3 3,8

13 16,3

3 -

83 100
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Tabel 18: Samenstelling van het huishouden van de geïnterviewde daders (N=75)

samenstelling ..aantal

83 100

alleen 31 41,3

met partner 17 22,7

met partner en kinderen 7 9,3

bij (een van de) ouders 13 17,3

bij (een van de) ouders en broers/zussen 3 4,0

anders 4 5,3

niet bekend 8 -

totaal

Tabel 19: Voornaamste bron van Inkomsten van de geïnterviewde daders (N=80)

bron aantal

legaal werk

uitkering

kinderbijslag

zwart werk

criminaliteit

niet bekend

totaal

Tabel 20: Relatie met het slachtoffer (N=78)

aard relatie

geen relatie

dader is werknemer

dader is ex-werknemer

kennissen van dader zijn werknemer

kennissen van dader zijn ex-werknemer

dader verricht(te) 'klusjes' bij bedrijf

niet bekend

totaal

103

o%o

oo

12 15,0

4 5,0

1 1,3

3 3,8

60 75,0

3 -

83 100

aantal %

34 43,6

7 9,0

5 6,4

26 33,3

4 5,1

2 2,6

5 -

83 . 100
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Tabel 21: Aard van de verzamelde informatie over slachtoffers (N=77)"

toegankelijkheid

type bedrijf

type buit

locatie in bedrijf waar buit te vinden is

vluchtmogelijkheden

pakkans

aangebrachte alarmsystemen

bewaking en organisatie van de bewaking

anders

104

aantal %

52 67,5
12 15,6

43 55,8

35 45,5

34 44,2

3 3,9
46 59,7
34 44,2

6 7,8

" Aangezien de 83 geinterviewde daders meer dan een type Informatie genoemd hebben, Is het totaal in deze tabel

groter dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 22: Van tevoren idee over buit (N=79)

aantal

geen idee 11 13,9

wel idee, want voorbereid 44 55,7

ongeveer wel 16 20,3

soms wel, soms niet 8 10,1

niet bekend 4 -

totaal

Tabel 23: Voorkeur voor seizoenen (N=77)

seizoen

geen voorkeur

lente

zomer

herfst

winter

herfst èn winter

niet bekend

totaal

83 100

aantal %

48 62,3

1 1,3

6 7,8

2 2,6

14 18,2

6 7,8

6 -

83 100
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Tabel 24: Voorkeur voor dagen van de week (N=78)

dag

geen voorkeur

maandag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
zondag

weekend in het algemeen

niet in het weekend

niet bekend

totaal

Tabel 25: Voorkeur voor dagdelen (N=77)

dagdeel

geen voorkeur

overdag

's avonds en 's nachts
niet bekend

totaal

Tabel 26: Locatie object (N=80)

locatie

woonbuurt en omgeving

woonplaats en omgeving

heel Nederland
niet bekend

105

aantal %

52 66,7

1 1,3

1 1,3

1 1,3

9 11,5

2 2,6

2 2,6

9 11,5

1 1,3

5 -

83 100

aantal %

9 11,7

3 3,9

65 84,4

6 -

83 100

aantal %

9 11,3

54 67,5

17 21,3

3 -

totaal 83 100



Bijlage 2 106

Tabel 27: Vervoer naar de pleegplaats (N=83)'

vervoermiddel aantal 0/0

fiets 3 3,6

bromfiets 2 2,4
auto 56 67,5

busje 14 16,9

vrachtauto 2 2,4
openbaar vervoer 5 6,0

lopen 14 16,9

' Aangezien de 83 geinterviewde daders soms meer dan een vervoermiddel noemden, is het totaal in deze tabel

groter dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 28: Wijze van onklaar maken luid alarm (N=52)'

kabel opgraven

bedrading doorknippen

sensoren vernielen

kastje onklaar maken

toeter met purschuim volspuiten

truc expres alarm maken

anders

aantal %

7 13,5

6 11,5

5 9,6

11 21,2

13 25,0

4 7,7

2 3,8

Aangezien de 52 daders die weleens luid alarm onklaar maken, meer dan een werkwijze noemden, is het totaal

in deze tabel groter dan 52 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 29: Wijze van onklaar maken stil alarm (N=40)*

aantal %

kabel opgraven 11 27,5

bedrading doorknippen 5 12,5

sensoren vernielen 3 7,5

kastje onklaar maken 3 7,5

onder stralen doorkruipen 1 2,5

truc expres alarm maken 15 37,5

bedrijf bellen en telefoonlijn bezet houden 2 5,0

anders 3 7,5

' Aangezien de 40 daders die weleens stil alarm onklaar maken, meer dan een werkwijze noemden, is het totaal

in deze tabel groter dan 40 en de som van de percentages groter dan 100.
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Tabel 30: Binnengedrongen zijde (N=67)

zijde

voorkant
achterkant

zijkant
dak

grondroosters, kruipruimtes

wisselend

anders

niet bekend

totaal

Tabel 31: Tijdsduur in het bedrijf doorgebracht (N=81)

1 07

aantal %

7 10,4

16 23,9

4 6,0

10 14,9

2 3,0

17 25,4

11 16,4

16 -

83 100

tijdsduur aantal %

minder dan 5 minuten

5 à 15 minuten

15 a 30 minuten

30 à 60 minuten

1 à 2 uur

circa 3 uur

circa 4 uur

circa 5 uur

langer dan 8 uur

wisselend, afhankelijk van hoeveelheid spullen
wisselend, afhankelijk van alarm

niet bekend

totaal

Tabel 32: Verstoring van Inbraak (N=71)'

verstorende factor

afgaan alarm

politie

bewakers, beveiligingsbeambten, portiers

personeel bedrijf

voorbijgangers

andere inbrekers

andere factor

10 12,3

17 21,0

8 9,9

15 18,5

6 7,4

9 11,1

1 1,2

1 1,2

1 1,2

10 12,3
3 3,7

2 -

83 100

aantal %

9 12,7

21 29,6

22 31,0

4 5,6

16 22,5

4 5,6

2 2,8

' Aangezien de 71 daders die weleens gestoord zijn tijdens een inbraak, meer dan een verstorende factor

noemden, is het totaal In deze tabel groter dan 71 en de som van de percentages groter dan 100.
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Tabel 33: Reactie op verstoring inbraak (N=66)

reactie

wegrennen, weggaan, wegsluipen
zich verstoppen in het bedrijf

zich stil houden en afwachten

fysiek geweld gebruiken t.o.v, verstoorders

verbaal gebruiken t.o.v. verstoorders

anders

niet bekend

totaal

Tabel 34: Alcohol en drugs tijdens een inbraak (N=44)"

drug

alcohol

jointjes (hasj, marihuana)

heroïne

cocaïne

amfetamine, pep

rohypnol

XTC (ecstacy)

speed

ongespecificeerde pillen

1I 08

aantal

30 45,5

5 7,6

13 19,7
3 4,5

2 3,0

14 21,2

6 -

72 100

aantal %

7 15,9

19 43,2

11 25,0

9 20,5

3 6,8

1 2,3

1 2,3

1 2,3

2 4,5

" Aangezien de 44 daders die tijdens een inbraak (meestal of soms) onder invloed van drugs zijn, meer dan een

drogerend middel noemden, is het totaal in deze tabel groter dan 44 en de som van de percentages groter dan

100.

Tabel 35: Helers

vaste heler

wisselende helers
geen heler, eigen gebruik buit

geen heler, buit betreft geld

geen heler, dader verkoopt buit zèlf

aantal %

43 51,8

18 21,7

1 1,2

14 16,9

7 8,4

totaal 83 100
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Tabel 36: Type gepleegde vermogensdelicten`

delicttype aantal 0/0

winkeldiefstal

woninginbraak

fraude

heling

berovingen

snelkraak

diefstal van auto

diefstal uit auto (autokraak)

oplichting

valsheid in geschrifte

20 24,1

47 56,6

3 3,6

7 8,4

3 3,6

17 20,5

22 26,5

3 3,6

3 3,6

2 2,4

* Aangezien de 83 geinterviewde daders meer dan een vermogensdelict noemden, is het totaal in deze tabel groter

dan 83 en de som van de percentages groter dan 100.

Tabel 37: Aantal jaren dat al vermogensdelicten gepleegd worden (N=72)

aantal jaren

minder dan een jaar

1 jaar

2 jaren

3 - 5 jaren

6 - 10 jaren

11 - 15 jaren

16 - 20 jaren

meer dan 20 jaren

niet bekend

totaal

Tabel 38: Gevarenclassificatie (N=70)

classificatie

geen classificatie

harddruggebruiker
alcoholist

vuurwapengevaarlijk

medische indicatie

verzetpleger

aantal

1 1,4

4 5,6

7 9,7

14 19,4

27 37,5

13 18,1

5 6,9

1 1,4

11 -

83 100

aantal %

44 62,9

23 32,9

2 2,9

3 4,3

1 1,4

2 2,9
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