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Samenvatting 

De Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijkrelaties willen 

sectorspecifiek beleid ontwikkelen om de criminaliteit ten koste van bedrijven en 

instellingen in Nederland terug te dringen. Beide ministeries willen in samenwerking 
met de verschillende bedrigstakken de criminaliteit aanpakken en de 

veiligheidssituatie verbeteren. Om te weten waar dit beleid zich op zou moeten 

richten, is veel informatie nodig over de huidige criminaliteits- en veiligheidssituatie 
van bedrijven en instellingen. 

In opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft NIPO Consult in samenwerIcing met onderzoeks- en 

adviesbureau ES&E in 2000 een pilot gehouden van de 'Monitor Bedrijven en 

Instellingen' (MBI) in drie sectoren. Met behulp van het ontwikkelde instrument dient 
een betrouwbaar beeld te ontstaan van status en trends in de criminaliteits- en 

veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in alle sectoren in Nederland en 

de rol die de politie daarbij speelt. Daarnaast dient de monitor belanghebbenden te 
enthousiasmeren om activiteiten te ontplooien op het gebied van 

criminaliteitspreventie. 

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben 

besloten een aanvang te maken met het periodiek uitvoeren van de monitor. Dit jaar 

heeft de eerste meting plaatsgevonden onder bedrijven en instellingen in alle 
sectoren in het bedrijfsleven en de publieke sfeer. Deze meting dient te worden 

beschouwd als een nulmeting. Door middel van vervolgmetingen lcunnen op termijn 

ontwikkelingen in de criminaliteitssituatie worden vastgesteld. 

De onderzochte sectoren zijn: 

• Landbouw, jacht en bosbouw, visserij; 
• Industrie; 
• Bouwnijverheid; 

• Detailhandel en autoreparatie; 
• Groothandel; 

• Horeca; 

• Vervoer, opslag en communicatie; 
• Financiele instellingen en zakelijke dienstverlening; 

• Openbaar bestuur en onderwijs; 

• Gezondheids- en welzijnszorg; 
• Cultuur, recreatie en overige dienstverlening. 

Het veldwerk van deze nulmeting van de MBI heeft plaatsgevonden van begin 
februari tot eind april 2002. In totaal zijn 5.141 bedrijven en instellingen op 

vestigingsniveau telefonisch ondervraagd over de criminaliteits- en veiligheidssituatie 
gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage 
onder de benaderde vestigingen, 45%, is zeer goed voor business-to-business 

onderzoek. 
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Het Monitorrapport 
Deze rapportage bevat de resultaten van de nulmeting voor de elf sectoren. 
Er is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en 

veiligheidssituatie in de onderzochte sectoren. De delicten staan centraal in de 

rapportage. Per delict behandelen we een aantal zaken: mate waarin delict voorkomt, 
schade, meldings- en aangiftegedrag en daderschap. In de samenvatting hebben we de 

parameters voor de diverse delicten, sectoren en politieregio's naast elkaar gezet 

zodat verschillen zichtbaar worden. De bijlagen bevatten meer informatie over de 
onderzoeksopzet en de gehanteerde methodiek. 

Meerderheid van de bedrijven ziet criminaliteit met als een emstig 
probleem, toch wordt de helft geconfronteerd met criminaliteit 
Minder dan eentiende (7%) van de bedrijven en instellingen ziet criminaliteit als een 

serieus probleem. Voor ruim een kwart (27%) vormt criminaliteit enigszins een 
probleem. Volgens tweederde van de bedrijven (66%) speelt criminaliteit geen enkele 

rol. Hiertegenover staat dat in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek de 

helft (51%) van de bedrijven en instellingen slachtoffer is geworden van enige vorm 
van criminaliteit. Naar schatting zijn er in totaal ruim 5.000.000 delicten gepleegd. 

1 I Voorkomen criminaliteit per sector 

	

bedrifven en instellingen 	Zbednjven en Mstellingen dat 

	

getroffen door criminaliteit 	criminaliteit aLs probleem ervaart 

Landbouw 	 33 	 26 

Industrie 	 43 	 29 

Bouwnijverheid 	 47 	 23 

Detailhandel 	 67 	 53 

Groothandel 	 51 	 28 

Horeca 	 59 	 34 

Vervoer, opslag en communicatie 	 53 	 35 

Financiele en zakelijke dienstverlening 	 43 	 22 

Openbaar bestuur en onderwijs 	 75 	 49 

Gezondheids- en welzijnszorg 	 60 	 45 

Cultuur, recreatie en overige 	 47 	 29 

dienstverlening 

Totaa I 	 51 	 34 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 
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Meervoudig slachtofferschap 
Bijna een kwart van de bedrijven en instellingen (23%) is meervoudig slachtoffer, dat 

wil zeggen dat zij getroffen worden door meer dan een soon criminaliteit. 

2/ (Meervoudig) slachtofferschap 

Slachtoffer van.... 

0 delicten 	 49 

1 soort delict 	 28 

2 somten delicten 	 15 	23% meervoudig 

3 of meer soorten delicten 	 8 	J  slachtofferschap 

Totaal 	 100 

Bron: NIP°, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Diefstal meest voorkomende vorm van criminaliteit 
Diefstal en vemieling komen bij bijna een op de vijf vestigingen voor (beide delicten 

19%). Door de hoge frequentie waarmee diefstal bij getroffen vestigingen voorkomt, 
schatten we het totaal aantal delicten op ongeveer 2.000.000. Onderstaand overzicht 
geeft de kemcijfers per delict. 
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3/ Voorkomen criminaliteit per delict, totaal voor alle bedrifven en instellingen 

I' bednjven en 	Gemiddelde frequentie 	Schatting van het 

instellingen 	waarmee delict voorkomt bit 	totaal aantal 

waar delict 	getroffen bedrfiven en 	delicten 

voorkomt 	instellingen (keer perjaar) 

Inbraak 	 15 1  

Inbraak in gebouwen 	 10 	 1,6 	 130.000 

Inbraak in transportmiddelen 	 8 	 2,1 	 100.000 

Diefstal 	 19 

uit gebouwen (of winkels) 	 14 	 19,9 	 2.130.000 

uit transportmiddelen 	 4 	 3,3 	 57.000 

van transportmiddelen 	 2 	 1,9 	 14.000 

Vernieling, brandstichting, 	 19 

graffiti 

vemieling aan gebouwen 	 13 	 4,6 	 450.000 

vemieling aan transportmiddelen 	9 	 2,8 	 100.000 

Fraude 	 10 

van buiten de ondememing 	 9 

door eigen personeel 	 1 

4,2 
( 5,9)2 

285.000 

(51.000) 2  

Computercriminaliteit 	 , 	11 	 15 	 1.180.000 

Geweldsdelicten 	 7 	 8,5 	 440.000 

Overige criminaliteit 	 5 	 21,3 	 712.000 

Bron: NIPO, 2002 

1Vetgedrukte getal is het totaalpercentage. Het verschil met de som van inbraak in gebouwen en inbraak in 

transportmiddelen (som is 18%) wordt verklaard door vestigingen die met beide vormen te maken hebben 

gehad. Deze vestigingen worden in het totaal percentage maar een keer meegerekend. Dit geldt eveneens 

voor de overige delicten. 

2Het beperkte aantal waamemingen bij deze criminaliteitsvorm leidt tot cijfers die slechts indicatief zijn. 
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Totak schadel door criminaliteit geschat op 1,3 miljard euro per jaar 
Directe schade door inbraak en diefstal vormen de belangrijkste schadeposten voor 

bedrijven en instellingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte 
schadebedragen. 

4 I Schatting van directe en indirecte schade in mtifoen euro 

Directe schade 	Indirecte schade Schatting totale schadeper delict 
voor alle bednfven en instellingen 

inbraak 	 340 	 60 	 400 

diefstal 	 345 	 60 	 405 

vernieling 	 140 	 20 	 160 

fraude 	 140 	 38 	 178 

computercriminaliteit 	 26 	 27 	 53 

geweldsdelicten 	 6 	 4 	 10 

overige criminaliteit 	 47 	 35 	 82 

Totaal 	 1.094 	 244 	 1.288 
Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van delict 

Meldings- en aangiftegedrag wisselt per delict 
Het rnelden van een delict onderscheiden we van het doen van aangzfie. Daadwerkelijk 

aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of een standaard 
aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend. Het melden van een delict is het op 

de hoogte stellen van de politie in de breedste zin van het woord. Het doen van 

aangifte valt hier dus ook onder. Indien een bedrijf of instelling te maken heeft met 
inbraak, wordt daar in de meeste gevallen melding van gemaakt bij de politie. 

Daarentegen melden met computercriminaliteit geconfronteerde vestigingen dit 
nauwelijks. 

1  De schatting van de schade die bedrijven en instellingen lijden als gevolg van criminaliteit is gebaseerd op 

de inschatting van de ondervraagden. De op deze manier verkregen gemiddelde schadebedragen zijn, na 

verwijdering van uitschieters, vermenigvuldigd met het aantal getroffen bedrijven en instellingen. Voor 

een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methode verwijzen we naar bijlage 5. 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen I NIPO Consult Amsterdam I juli 2002 



5 I Aangtite- en meldingsgedrag van criminaliteit 

X getroffen 	Gemiddelde 	Schatting 	X delicten dat 	X getroffen 

bednfven en 	firquentie 	aantal 	wordt gemeld 	bednfven en 

	

instellingen dat waarmee 	meldingen 	 instellingen dat 

	

het delict meldt bednfven en 	voor delict 	 aangifte doet op het 

kJ de politie 	thstellingen, die 	voor alle 	 politiebureau 

een delict melden, bednfven en 

dit doen #aarl(ks) instellingen 

Inbraak 	 85 	 1,8 	 175.000 	76% 	 42 

Diefstal 	 57 	 3,8 	 300.000 	14% 	 31 

Vemieling 	 43 	 2,5 	 151.000 	28% 	 20 

Fraude 	 20 	 3,1 	 46.000 	14% 	 10 

Computercriminaliteit 	2 	 - 	 - - 	 2 

Geweldsdelicten 	 50 	 2,5 	 67.000 	15% 	 22 

overige criminaliteit 	38 	 3,5 	 41.000 	6% 	 14 

Bron: NIPO, 2002 

Bedrijven en instellingen die een delict niet melden, doen dit meestal omdat zij geen 
effect verwachten. 
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6/ Redenen om delicten niet te melden by de politie g van degenen die delict niet melden) 

Inbraak 	Thefttal 	Vernieling 	Fraude 	Camp. 	Gewelds- 	Overige 

aimin. 	. defirten 	atninaliteit 

• politie doet er toch 	39 	35 	43 	16 	22 	30 	31 

niets aan 

• probleem zelf 	 17 	23 	30 	45 	44 	53 	38 

aangepakt 

• verzekering dekt 	25 	17 	17 	7 	6 - 	 8 

schade niet (ongeacht 

aangifte) 

• schade te klein 	 34 	47 	40 	19 	27 	9 	 9 

• geen tijd 	 16 	23 	13 	7 	9 	9 

• ontevreden over 	 8 	8 	10 	4 	3 	4 	 - 

politie bij laatste 

aangifte 

• verzekering vergoedt 	4 - 	 .. 8 	 - 	2 	 - 

schade ook zonder 

aangifte 

• Angst voor wraakactie 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	 - 

dader 

• Risico van negatieve 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 5 

publiciteit 

• Geen (hard) bewijs 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 8 

• Niet aan gedacht / niet 	- 	- 	- 	7 	5 	- 	 - 

bij stilgestaan 

• Niet ernstig genoeg 	- 	- 	- 	- 	- 	7 	 - 

• Gemeld bij andere 	- 	- 	- 	6 	- 	- - 

instantie 

Bron: NIPO. 2002 

Basis: delict niet gemeld 

De haft van de bedrijven en instellingen is tevreden over de afhandeling 
van meldingen door de politie 
Bijna de helft (49%) van de bedrijven en instellingen die criminaliteit melden bij de 
politie, is tevreden of zeer tevreden over het optreden van de politie. Bepalend voor 
deze tevredenheid zijn de snelle en correcte afhandeling van meldingen en aangiften 

door de politie en het probleemoplossend vermogen van de politie. De andere helft 

(51%) van de bedrijven die delicten bij de politie melden is echter niet uitgesproken 
tevreden over de werkwijze van de politie. Vooral de (schijnbaar) passieve houding 

van de politie en het uitblijven van zichtbaar resultaat vormen reden tot 
ontevredenheid. 
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Kring waarin dader van het delict gezocht moet worden in de meeste 
gevallen onbekend 
De lijst met mogelijke daders varieert al naar gelang het delict. In de meeste gevallen 
is de dader onbekend. Bij diefstal en geweldsdelicten verdenken vestigingen relatief 
vaak een klant van het plegen van het delict. 

7 1 De vermoedelijke dader(s) 

Inbraak 	Diefttal 	Verrzieling Fraude 	Comp. 	Gewelds- 	Overige 

cumin.. 	delicten 	crimi- 

naliteit 

% 	% 	% 	% 	% 	% 	% 

• onbekend 	 87 	51 	77 	40 	61 	17 	40 

• klant / 	 2 	31 	9 	15 	6 	52 	23 

opdrachtgever 

• criminele 	 5 	2 	1 	15 	- 	3 	5 

organisatie 

• vast 	 1 	5 	1 	11 	1 	3 	8 

personeelslid 

• ingehuurd 	 - 	1 	- 	2 	- 	3 	1 

personeelslid 

• toeleverancier / 	- 	- 	- 	6 	- 	1 	1 

installateur / 

schoonmaker 

• buurtbewoner 	- 	- 	3 	- 	- 	- 	5 

• anonieme 	 27 - 	- 

virusverspreider 

• anders / weet 	5 	9 	9 	11 	5 	21 	17 

niet 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van delict 

Een op de vijf bedrijven en instellingen laat zich adviseren over 
criminaliteitspreventie 
Uri op de vijf (21%) bedrijven en instellingen wint advies in over preventie van 
criminaliteit. Advies wordt met name ingewonnen op het gebied van elektronische 
beveiliging (69%) en preventie diefstal door derden (65%). De meeste bedrijven en 
instellingen laten zich adviseren door beveiligingsbedrijven (34%). Ruim een kwart 
(28%) schakelt de politie in. 
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Met name grotere bedrijven en instellingen treffen preventiemaatregelen 
Drielcwart (74%) van alle bedrijven en instellingen treft preventiemaatregelen in bij 

gebouwen en/of transportmiddelen. Het gaat meestal om een luid alarm (45%), stil 
alarm (37%) en extra sloten (34%). Grotere bedrijven treffen vaker en meer 
preventiemaatregelen dan kleinere bedrijven. 

De totale investeringen in preventiemaatregelen schatten we op ongeveer € 620 
miljoen. 

Weinig bedrijven en instellingen participeren in projecten 
Aan projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en 

beveiliging neemt 6% van de bedrijven en instellingen deel. Naarmate de 

vestigingsomvang toeneemt, nemen meer bedrijven en instellingen deel aan 
projecten. Onder bediijven en instellingen die wel deelnemen aan projecten zijn 

beveiligingsprojecten voor de omgeving het meest geliefd (27%). Projecten gericht op 

algemene criminaliteitspreventie vindt onder een kwart (23%) van deelnemende 
vestigingen aftrek. De projecten worden meestal door de politie georganiseerd (41%). 

In andere gevallen ligt de organisatie in handen van de gemeente (17%), de 

buurtvereniging (11%) of de vestiging zelf (10%). 

Zicht op criminaliteit ontbreekt gedeeltelijk door Met informeren van 
leiding en geen gebruik van registratiesysteem 
In de ogen van de leiding zelf, geeft bij tweederde van de bedrijven en instellingen 

(66%) het personeel geconstateerde criminaliteit altijd door aan de vestigingsleiding. 

Bij bijna een op de tien vestigingen (9%) informeert het personeel de leiding nooit. 

Een lcwart van de bedrijven en instellingen (26%) registreert de voorkomende delicten. 

Eenderde van de vestigingen die de criminaliteit registreert doet dit door het 
bijhouden van de aangiftes (34%). Bijna eenderde (31%) heeft een eigen 
registratiesysteem. 
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Kerngegevens per sector 

Landbouw, jacht en bosbouw, visserij 
De criminaliteitssituatie in de landbouw is minder dan ernstig dan in de overige 
sectoren. Eenderde (33%) van de bedrijven heeft te maken gehad met een vorm van 
criminaliteit. In totaal worden naar schatting bijna 150.000 delicten per jaar in deze 
sector gepleegd, hetgeen leidt tot een schade van omstreeks 60 miljoen euro. 
Vemieling is de meest voorkomende criminaliteitsvorm. Het gaat daarbij in meer dan 
de helft van de gevallen om vernieling aan een transportmiddel. 

Industrie 
Twee op de vijf bedrijven (43%) hebben te maken met criminaliteit. De gehele 
industriele sector is slachtoffer van ruim 200.000 delicten. Daarmee is in totaal rond 
de 100 miljoen euro aan schade gemoeid. Gemeten naar het aantal delicten komt 
fraude het vaakst voor (64.000 keer). Door fraude getroffen bedrijven maken hier 
echter nauwelijks melding van bij de politie (13%). 

Bouwnijverheid 
Bijna de helft van de bedrijven (47%) is slachtoffer van criminaliteit. Naar schatting 
worden ongeveer 200.000 delicten gepleegd en is de schade als gevolg hiervan in 
totaal ongeveer 130 miljoen euro. Diefstal is het meest voorkomende delict. Binnen 
de sector komt criminaliteit voornamelijk voor bij de subbranche 'burgerlijke en 
utiliteitsbouw'. Klus- en afwerkingsbedrijven, die ook binnen deze sector vallen, 
worden minder intensief getroffen door criminaliteit. 

Detailhandel en autoreparatie 
Vergeleken met het gemiddelde over alle sectoren springt de 
criminaliteitsproblematiek in deze sector in het oog: tweederde van de bedrijven 
(67%) heeft te maken met enige vorm van criminaliteit. Naar schatting worden ruim 3 
miljoen delicten gepleegd. De totale schade ramen we op ongeveer 420 miljoen euro. 
Met name diefstal komt in de detailhandel veelvuldig voor: bijna de helft van de 
bedrijven (44%) heeft hiermee te maken. De schade die de sector door diefstal lijdt 
schatten we op ongeveer 200 miljoen. In bijna de helft van alle diefstallen wordt een 
klant hiervoor verantwoordelijk gehouden. 

Groothandel 
De helft (51%) van de groothandelsbedrijven heeft te maken met criminaliteit. Het 
totaal aantal delicten wordt geschat op ongeveer 300.000. De totale schade bedraagt 
ruwweg 125 miljoen euro. Fraude komt, vergeleken met andere sectoren, bij een 
aanzienlijk aantal bedrijven voor (15%). Vergeleken met andere sectoren waar fraude 
voorkomt, blijft de schade echter beperkt tot enkele miljoenen euro's. Inbraken, die 
voorkomen bij bijna eenvijfde (19%) van de bedrijven, vormen de grootste schadepost. 
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Horeca 

In totaal wordt ruim de helft (59%) van de bedrijven geconfronteerd met criminaliteit. 

Jaarlijks warden naar schatting tegen de 290.000 delicten gepleegd. De totale schade 
bedraagt ongeveer 50 miljoen euro. Vernieling is een veelvoorkomend delict bij 

horecagelegenheden. Meer dan een lcwart (28%) van de horeca-ondernemingen is 

hiervan slachtoffer. In twee op de vijf gevallen wordt een klant verdacht van de 
vernieling. Bijna een op de vijf bedrijven (17%) heeft te maken met criminaliteit die 

tegen gasten of bezoekers is gericht. Het gaat dan voornamelijk om inbraak in auto's 

van gasten (18% van de geconfronteerde bedrijven), beroving (16%), diefstal van 
bezittingen (15%) en mishandeling (14%). De vermoedelijke dader is meestal een 

andere gast of bezoeker. 

Vervoer, opslag, conununicatie 

Ongeveer de helft van de bedrijven (53%) is slachtoffer van criminaliteit. Er worden 

rond 190.000 delicten gepleegd met een totale schade van ruim 60 miljoen euro. 
Bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie hebben relatief veel te maken 

met vernieling aan transportmiddelen (18%). Met name tram- en taxibedrijven zijn 

hieivan vaak slachtoffer (32% van de bedrijven binnen deze branche). Op het gebied 
van diefstal zijn het met name de communicatiebedrijven die hierdoor getroffen 

worden (31%). Binnen het goederenwegvervoer komt diefstal minder dan gemiddeld 

voor (9%). Bijna de helft (46%) van de bedrijven en instellingen in de sector vervoer, 
opslag en communicatie treft preventiemaatregelen bij of aan de transportmiddelen. 
Het gaat dan met name om een luid alarm. 

Financiele en zakelijke dienstverlening 

Twee op de vijf bedrijven (43%) is slachtoffer van enige vorm van criminaliteit. Er 

warden ruwweg 500.000 delicten per jaar gepleegd. De totale schade schatten we op 
bijna 140 miljoen euro. Financiele en zakelijke dienstverleners zijn relatief weinig 

slachtoffer van inbraak en diefstal. Het slachtofferschap als gevolg van 

computercriminaliteit is daarentegen vrij hoog (21% van de bedrijven). Naar schatting 
lijdt de sector daardoor ongeveer 20 miljoen euro schade. Bijna een kwart (22%) van 

de met computercriminaliteit geconfronteerde bedrijven heeft te maken met inbraak 

in of misbruik van gegevensbestanden. Toch maken maar weinig bedrijven die 
slachtoffer zijn van computercriminaliteit hiervan melding bij de politie (3%). 

Openbaar bestuur en onderwijs 
Criminaliteit komt bij deze sector veel voor. Drielcwart (75%) van de openbaar 

bestuurs- en onderwijsinstellingen is slachtoffer van een delict. In totaal worden ruim 

120.000 delicten gepleegd met een totale geschatte schade van 60 miljoen euro. 
Vernielingen komen het meest frequent voor (bij 62% van de onderwijsinstellingen en 

bij 43% van de openbaar bestuursinstellingen). Vandalismepreventie is dan ook een 

populair adviesterrein. Geweldsdelicten komen eveneens bij relatief veel instellingen 
voor (16%). Bij meer dan een op de vier (29%) onderwijsinstellingen die te maken 

hebben met een geweldsdelict, is een leerling de dader. Bij alle delicten maken 
relatief veel instellingen melding bij de politie. 
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Gezondheids- en welzijnszorg 
Instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg hebben meer dan gemiddeld te 
maken met een of meerdere vormen van criminaliteit (60%). In totaal worden rond 
220.000 delicten gepleegd, die leiden tot een geschatte schade van ruim 60 miljoen 
euro. Net  als bij openbaar bestuurs- en onderwijsinstellingen komen met name 
vemielingen (28%) en geweldsdelicten (15%) relatief veel voor. Meer dan de helft (53%) 
van de geweldsdelicten wordt veroorzaakt door patienten of clienten. In meer dan de 
helft (59%) van dergelijke gevallen speelt een gedragsstoornis van de patient een rol. 

Cultuur, recreatie en overige dienstverlening 
Bijna de helft (47%) van de organisaties heeft te maken gehad met criminaliteit tegen 
de vestiging. Jaarlijks vinden ruim 180.000 delicten plaats. De schade die de sector 
daarvan ondervindt bedraagt ongeveer 80 miljoen euro. Inbraak en diefstal nemen 
hiervan het grootste deel voor hun rekening. 
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8 I Kernajfers per sector 

Land- 	Industrie 	BOUW- 	Detail- 	Groot- 	Horeca 	Vervoer, 	Rnanc en zak 	Openbaar 	Cc- en 	Cult rent 	Totaal 
bouw 	 nifverheid 	kandel 	handel 	 opslag comm. 	dienst 	best. en 	weles- 	overt 	(*frond) 

onderwsfs 	zorg 

Inbraak 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	10 	16 	18 	19 	19 	18 	18 	 8 	 24 	16 	17 	15 

Gerniddelde frequentie 	 1,5 	2,1 	3,2 	1,8 	2,2 	1,6 	2,8 	 1,8 	 2,2 	1,9 	3,0 	2,1 

Schatting totaal aantal delicten 	15.000 	16.000 	34.000 	55.000 	28.000 	12.000 	13.000 	19.000 	9.000 	13.000 	22.000 	230.000 

Schatting totale schade (mln euro) 	14 	35 	57 	108 	47 	14 	14 	 42 	 23 	23 	30 	400 

% getroffenen dat melding doet 	87 	75 	87 	86 	85 	82 	88 	 86 	 96 	84 	83 	85 

% getroffenen dat aangifte doet 	38 	41 	61 	41 	34 	27 	55 	 31 	 49 	40 	51 	42 

Diefstal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	6 	12 	16 	44 	13 	20 	15 	 7 	 22 	14 	13 	19 

Gemiddelde frequentie 	 3,7 	6,1 	4,8 	31,8 	5,9 	7,5 	10,4 	2,6 	 3,6 	4,1 	6,6 	18,4 

Schatting totaal aantal delicten 	23.000 	32.000 	46.000 	1.900.000 	42.000 	55.000 	38.000 	21.000 	12.000 	24.000 	33.000 	2.200.000 

Schatting totale schade 	 12 	22 	49 	194 	29 	18 	14 	 15 	 16 	12 	23 	405 

% getroffenen dat melding doet 	58 	65 	61 	55 	45 	49 	66 	 75 	 78 	54 	66 	57 

% getroffenen dat aangifte doet 	38 	42 	43 	30 	12 	20 	47 	 29 	 51 	38 	48 	31 
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Land- 	Industrie 	Bouw- 	Detail- 	Groot- 	Horeca 	Vervoer, 	Rnanc en zak 	Openbaar 	Gez- en 	Cult. recr. 	Totaal 

bouw 	 nijverheid 	handel 	handel 	 opslag, comm. 	dienst 	best. en 	welzijns- 	oveng 	(a.gerond) 

onderwrjs 	zorg 

Venueling 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	12 	16 	15 	23 	16 	28 	21 	 13 	 54 	28 	16 	19 

Gemiddelde frequentie 	 4,1 	2,4 	4,1 	5,0 	2,2 	4,3 	6,6 	 2,0 	 7,0 	. 	8,1 	4,7 	4,5 

Schatting totaal aantal delicten 	50.000 	17.000 	34.000 	158.000 	21.000 	47.000 	35.000 	32.000 	58.000 	89.000 	30.000 	550.000 

Schatting totale schade (mm n euro) 	12 	7 	19 	37 	9 	11 	6 	 18 	 16 	13 	10 	160 

% getroffenen dat melding doet 	47 	40 	41 	41 	48 	28 	42 	 37 	 75 	46 	42 	43 

% getroffenen dat aangifte doet 	14 	13 	27 	14 	27 	18 	28 	 22 	 44 	21 	26 	20 

Fraude 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	3 	13 	11 	12 	15 	11 	11 	 12 	 5 	 7 	9 	 10 

Gemiddelde frequentie 	 1,8 	10,6 	2,3 	5,3 	2,4 	6,5 	9,7 	 3,1 	 2,2 	3,6 	3,7 	4,6 

Schatting totaal aantal delicten 	5.300 	64.000 	15.000 	98.000 	23.000 	31.000 	26.000 	48.000 	1.300 	10.000 	15.000 	336.000 

Schatting totale schade (mm n euro) 	0 	25 	1 	66 	2 	4 	27 	 40 	 3 	 5 	6 	178 

% getroffenen dat melding doet 	9 	13 	14 	28 	12 	20 	40 	 17 	 40 	13 	22 	20 

% getroffenen dat aangifte doet 	3 	6 	8 	 8 	 8 	8 	28 	 12 	 8 	 7 	16 	10 

Computeraiminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	6 	11 	7 	 8 	13 	4 	 6 	 21 	 10 	8 	11 	 11 

Gemiddelde frequentie 	 7,1 	5,2 	9,2 	34,8 	19,0 	2,1 	21,0 	11,5 	5,5 	3,9 	11,6 	15,0 

Schatting totaal aantal delicten 	39.000 	28.000 	38.000 	462.000 	179.000 	6.400 	55.000 	299.000 	8.000 	13.000 	53.000 	1.180.000 

Schatting totale schade (mln euro) 	1 	5 	3 	 4 	10 	1 	 2 	 20 	 2 	 2 	8 	 53 

% getroffenen dat melding doet 	1 	1 	1 	 1 	 0 	0 	 3 	 3 	 4 	 0 	10 	 2 

% getToffenen dat aangifte doet 	1 	0 	1 	 1 	 0 	0 	 0 	 3 	 3 	 0 	8 	 2 
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Land- 	Industrie 	Bouw- 	Detail- 	Groot- 	threat 	Venver, 	hbanc en zak 	Open/mar 	Get- en 	Cult ma, 	Totaal 
bouw 	 nifverheid 	kande' 	handel 	 opslag corm 	diets 	best en 	welzhns- 	oven g 	(agerond) 

ondetwifs 	zorg 
Geweldsdelicten 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	4 	3 	2 	12 	3 	12 	12 	 5 	 16 	15 	4 	 7 

Gemiddelde frequentie 	 2,3 	38,3 	1,9 	12,8 	1,5 	3,7 	6,5 	 2,1 	 10,8 	6,7 	9,3 	8,5 
Schatting totaal aantal delicten 	9.000 	48.000 	2.700 	247.000 	3.000 	18.000 	19.000 	13.000 	25.000 	41.000 	16.000 	440.000 

Schatting totale schade (mln euro) 	0 	0 	1 	 4 	 0 	1 	 0 	 0 	 2 	 1 	1 	 10 

% getroffenen dat melding doet 	62 	48 	48 	49 	51 	46 	54 	 45 	 67 	46 	54 	50 
% getroffenen dat aangifte doet 	16 	28 	31 	16 	37 	28 	30 	 8 	 49 	25 	43 	22 

Overige criminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	5 	5 	3 	 5 	 3 	8 	 3 	 4 	 6 	 9 	5 	 5 

Gemiddelde frequentie 	 1,2 	8 	20 	47 	2,2 	37 	5,2 	 14,1 	13,5 	9,1 	8,5 	21,3 

Schatting totaal aantal delicten 	5.000 	19.000 	37.000 	401.000 	4.300 	118.000 	3.000 	68.000 	11.000 	30.000 	16.000 	712.000 
Schatting totale schade (mln euro) 	21 	7 	2 	 7 	27 	1 	 1 	 3 	 0 	 6 	3 	 82 

% getroffenen dat melding doet 	42 	49 	24 	31 	45 	58 	41 	 23 	 47 	46 	35 	38 

% getroffenen dat aangifte doet 	4 	14 	14 	11 	30 	25 	26 	 3 	 15 	25 	18 	14 

Totaal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	33 	43 	47 	67 	51 	59 	53 	 43 	 75 	60 	47 	51 
Schatting totaal aantal delicten 	146.000 224.000 	207.000 	3.320.000 	300.000 	287.000 	189.000 	500.000 	124.000 	220.000 	185.000 	5.500.000 

Schatting totale schade (mm euro) 	60 	100 	132 	420 	124 	50 	64 	 138 	 62 	62 	81 	1.293 

NB I: De gemiddelde frequentie, totaal aantal delicten, totale schade, meldings- en aangptegedrag per sector dienen bp computercriminaliteit gmveldsdelicten en avenge votmen van criminaliteit beschouwd 

te warden als grove indicaties, vanwege bet /age aantal waarnerningen per ajzonderlitke sector. 

N I 3 2: De tataalaffets in de meeste reehtse kolom zyn ateronde afters. Hierdoor is het mogelffic dat de sem van afionderhde getallen niet geheel optelt tat het totatd 
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9 1 Kernajfers per politieregio 

Groningen Friesland Drenthe gsselland 	Twente 	Noord+ 	Gelderland 	Gelderland 	Utrecht 	Noord- 	Zaanstreek Kennemerland 

Oost 	Midden 	Zuid 	 Holland Waterland 

Gelderland 	 Noon! 

hibraak 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	11 	11 	12 	9 	 7 	13 	11 	 16 	 17 	12 	11 	 18 

Gemiddelde frequentie 	 1,8 	1,2 	1,9 	2,0 	1,8 	2,0 	2,4 	2,0 	 2,8 	2,5 	1,8 	 1,9 

Schatting totaal aantal delicten 	5.100 	3.900 	5.100 	4.000 	3.400 	9.100 	6.800 	7.600 	25.200 	8.800 	2.600 	8.200 

Schatting totale schade (mm n euro) 	11 	8 	5 	6 	 5 	 15 	11 	 13 	 32 	13 	5 	 12 

% getroffenen dat melding doet 	87 	90 	93 	83 	98 	91 	77 	91 	 93 	93 	89 	 70 

% getroffenen dat aangifte doet 	20 	42 	33 	30 	36 	27 	50 	46 	 43 	64 	62 	 26 

Diefstal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	15 	18 	12 	19 	14 	22 	14 	26 	 23 	19 	21 	 17 

Gemiddelde frequentie 	 17,2 	32,2 	27,9 	16,2 	6,8 	19,6 	11,6 	14,7 	20,5 	20,3 	4,7 	11,9 

Schatting totaal aantal delicten 	61.000 	137.000 	61.000 	70.000 	24.000 	150.000 	41.000 	82.000 	234.000 	109.000 	10.000 	51.000 

Schatting totale schade 	 8 	18 	8 	11 	6 	18 	13 	 16 	 30 	19 	5 	 10 

% getroffenen dat melding doet 	62 	68 	48 	67 	73 	50 	46 	44 	 65 	81 	45 	 55 

% getroffenen dat aangifte doet 	20 	41 	17 	37 	11 	14 	32 	37 	 37 	73 	41 	 22 
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Amsterdam 	Cod- en 	Haag- 	HoHands Rotterdam 	Zuni- 	Zeeland Midden- en Brabant 	Brabant 	Limburg 	litnbuig Flevoland 
Amstaand Vechtstreek landen 	Midden Rijnmond Holland 	 West 	Noord 	Zuid-Cost 	Hoard 	Zuid 

	

Zu id 	 Brabant 
Inbraak 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	18 	20 	21 	16 	20 	14 	7 	19 	15 	16 	20 	14 	21 
Gemiddelde frequentie 	 1,9 	2,2 	1,9 	1,9 	2,6 	1,9 	1,6 	1,8 	1,9 	1,7 	1,9 	2,5 	2,1 

Schatting totaal aantal delicten 	17.000 	5.600 	18.000 	10.000 	25.000 	6.300 	2.300 	17.000 	8.900 	10.000 	9.600 	9.100 	6.300 
Schatting totale schade (mln euro) 	30 	4 	19 	29 	40 	10 	5 	35 	26 	19 	22 	16 	12 
% getroffenen dat melding doet 	72 	88 	76 	89 	88 	87 	96 	86 	85 	75 	94 	95 	80 
% getroffenen dat aangifte doet 	41 	47 	54 	49 	49 	57 	72 	24 	21 	43 	39 	55 	40 

Diefstal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	21 	14 	19 	23 	22 	14 	11 	18 	15 	14 	20 	25 	21 
Gemiddelde frequentie 	 38,2 	12,6 	11,4 	16,1 	18.2 	14,7 	5,4 	22,7 	14,2 	20,1 	3,2 	11,6 	29,0 
Schatting totaal aantal delicten 	352.000 	24.000 	68.000 	99.000 	180.000 	34.000 	11.000 	187.000 	43.000 	77.000 	14.000 	53.000 	60.000 
Schatting totale schade 	 32 	6 	19 	24 	39 	10 	3,2 	31 	14 	25 	22 	12 	9 
% getroffenen dat melding doet 	50 	71 	51 	57 	55 	70 	37 	62 	59 	53 	62 	44 	57 
% getroffenen dat aangifte doet 	35 	65 	19 	13 	43 	48 	20 	30 	19 	37 	37 	26 	25 
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VenueHung 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	17 	17 	13 	20 	21 	14 	12 	 17 	24 	19 	12 	 20 

Gemiddelde frequentie 	 3,1 	2,6 	2,7 	3,3 	2,6 	3,3 	4,8 	2,0 	3,4 	4,8 	9,2 	 2,5 

Schatting totaal aantal delicten 	13.000 	14.000 	6.900 	15.000 	15.000 	14.000 	15.000 	8.100 	35.000 	26.000 	14.000 	12.000 

Schatting totale schade (min euro) 	5 	6 	4 	3 	 5 	 5 	 5 	 4 	13 	11 	 4 	 3 

% getroffenen dat melding doet 	55 	40 	62 	47 	50 	39 	45 	64 	43 	53 	37 	 26 

% getroffenen dat aangifte doet 	25 	7 	32 	24 	13 	23 	31 	 31 	17 	41 	 23 	 17 

Fraude 	 . 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	13 	9 	10 	10 	13 	15 	7 	 13 	6 	8 	 21 	 7 

Gemiddelde frequentie 	 2,2 	3,1 	2,3 	2,2 	2,9 	2,4 	4,8 	1,8 	4,7 	2,2 	2,3 	 3,0 

Schatting totaal aantal delicten 	6.700 	7.900 	5.100 	5.100 	10.000 	13.000 	9.500 	5.500 	16.000 	5.400 	5.900 	5.300 

% getroffenen dat melding doet 	9 	31 	22 	28 	33 	32 	8 	 15 	22 	4 	 35 	• 	55 

Computercriminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 

Groningen Friesland Drenthe gsselland 	Twente 	Noord+ 	Gelderland 	Gelderland 	Utrecht 	Noord- 	Zaanstreek 	Kennemerland 

Oost 	Midden 	Zuid 	 Holland 	Waterland 

Gelderland 	 Noord 

12 	10 	13 	12 	12 	20 	12 	 9 	11 	9 	 18 	 19 
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Amsterdam 	Cod- en 	Haag- 	HoBands Rotterdam 	Zuid- 	Zeeland Midden- en Brabant 	Brabant 	Limburg 	Limburg Plevoland 

Anzstelland Vechtstreek landen 	Midden Rijnmond Holland 	 West 	Noord 	Zuid-Oost 	Noord 	Zuid 

	

Zuid 	 Brabant 

Verrdeling 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	23 	22 	25 	21 	25 	23 	13 	21 	10 	13 	19 	18 	15 

Gemiddelde frequentie 	 3,7 	3,2 	9.7 	3,6 	8,9 	3,2 	4,8 	2,9 	5,8 	4,6 	4,2 	4,9 	8,3 

Schatting totaal aantal delicten 	38.000 	10.000 	78.000 	23.000 	94.000 	11.000 	12.000 	30.000 	18.000 	18.000 	19.000 	20.000 	16.000 

Schatting totale schade (mln euro) 	11 	4 	12 	8 	12 	4 	2 	12 	3 	5 	 6 	 7 	4 

% getnaffenen dat melding doet 	29 	29 	32 	30 	40 	48 	62 	39 	54 	60 	50 	50 	60 

% getroffenen dat aangifte doet 	7 	16 	9 	14 	31 	29 	18 	15 	36 	26 	28 	25 	28 

Fraude 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	14 	15 	11 	14 	8 	8 	8 	11 	9 	6 	10 	12 	11 

Gemiddelde frequentie 	 9,4 	4,1 	2,2 	10,5 	5,9 	4,6 	2,1 	2,3 	7,0 	6,3 	2,8 	13,5 	4,7 

Schatting totaal aantal delicten 	62.000 	8.400 	9.000 	44.000 	20.000 	7.800 	3.500 	10.000 	19.000 	13.000 	6.400 	30.000 	7.600 

% getroffenen dat melding doet 	6 	 9 	11 	33 	22 	16 	4 	9 	24 	31 	13 	12 	29 

Computercriminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	27 	19 	12 	11 	9 	16 	11 	12 	10 	8 	 6 	 9 	10 

NB 1: De gemiddelde frequent* totaal aantal delicten, me/dings- en aangzftegedrag per sector dienen bOfinude beschouwd te warden oh indkaties, vanwege bet /age aantal waamemingen per afitmderlifice 

politieregio. Over schadebedragen doen wij om deze reden bilfraude in het geheel geen uitspmken. 

Z1296 Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en insteftingen ( NIP° Consult Amsterdam juli 2002(4 



Geweldsdelicten 

% bedr. en inst. waar voorkomt 

Groningen Friesland Drenthe Ijsselland 	Twente 	Noord+ 	Gelderland 	Gelderland 	Utrecht 	Noord- 	Zaanstreek 	Kennemerland 

Oost 	Midden 	Zuid 	 Holland 	Waterland 

Gelderland 	 Noord 

10 	6 	4 	6 	 6 	 6 	 4 	 6 	 9 	8 	 8 	 7 

Overige criminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	1 	6 	9 	6 	 1 	 3 	 2 	 3 	 8 	1 	 1 	 2 

Totaal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	45 	50 	48 	54 	47 	53 	37 	55 	57 	46 	57 	 52 

Schatting totaal aantal delicten 	108.000 	208.000 	122.000 	107.000 	75.000 	284.000 	176.000 	122.000 	539.000 	201.000 	78.000 	113.000 

Amsterdam 	Gooi- en 	Haag- 	HoHands Rotterdam 	Zuid- 	Zeeland Midden- en Brabant 	Brabant 	Limburg 	Limburg Flevoland 

Amstelland Vechtstreek landen 	Midden Rijnmond Holland 	 West 	Noord 	Zuid-Oost 	Noord 	Zuid 

	

Zuid 	 Brabant 

Geweldsdelicten 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	11 	10 	5 	9 	7 	8 	3 	9 	9 	5 	 5 	 9 	3 

Overige criminaliteit 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	6 	 3 	3 	3 	7 	6 	4 	5 	6 	6 	 7 	 7 	6 

Totaal 

% bedr. en inst. waar voorkomt 	60 	50 	53 	49 	60 	50 	42 	53 	44 	44 	51 	55 	52 

Schatting totaal aantal delicten 	1.057.000 	61.000 	235.000 	337.000 	518.000 	261.000 108.000 	282.000 	162.000 	163.000 	90.000 	307.000 	113.000 
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Inleiding 

Informatie voor beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing 
De intensiteit, de aard en ook de Icwaliteit van de inspanningen op het gebied van 

veiligheidszorg en criminaliteitsbeheersing zijn in de afgelopen twee decennia 
ingrijpend veranderd. Het accent in de veiligheidszorg en criminaliteitsbeheersing lag 

aanvankelijk vooral op het publieke domein en de individuele burger als slachtoffer. 

De afgelopen jaren is ook in het bedrijfsleven het besef gegroeid dat criminaliteit en 
onveiligheid een bedreiging vormen voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook zijn 

ondernemers er meer en meer van doordrongen geraakt dat men ook zelf een 

verantwoordelijkheid heeft bij de aanpak daarvan. Overheid en bedrijfsleven slaan nu 
steeds vaker de handen ineen om een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en 

onveiligheid te ontwikkelen. Om te weten waar dit beleid zich op zou moeten 

richten, is veel informatie nodig over de huidige criminaliteits- en veiligheidssituatie 
van bedrijven en instellingen. 

Ontwikkeling van de Monitor Bedry yen en Instellingen 
In opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties is twee jaar terug een pilot gehouden van de 'Monitor Bedrijven 

en Instellingen' in drie sectoren. Deze pilot is uitgevoerd door NIPO Consult in 
samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau ES&E. Middels deze pilot is een 

basisvragenlijst uitgewerkt en een onderzoeksopzet ontwikkeld. De ministeries van 

Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties zijn nu aangevangen met 
het periodiek uitvoeren van de monitor. Dit jaar heeft de eerste meting 

plaatsgevonden onder bedrijven en instellingen in de elf sectoren van het 

Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse publieke sfeer. 
De elf sectoren zijn: 

• Landbouw, jacht en bosbouw, visserij; 
• Industrie; 

• Bouwnijverheid; 

• Detailhandel en autoreparatie; 
• Groothandel; 

• Horeca; 

• Vervoer, opslag en communicatie; 
• Financiele instellingen en zakelijke dienstverlening; 

• Openbaar bestuur en onderwijs; 

• Gezondheids- en welzijnszorg; 
• Cultuur, recreatie en overige dienstverlening. 

Met behulp van dit instrument dient een betrouwbaar beeld te ontstaan van status en 
trends in de criminaliteits- en veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in 

alle sectoren in Nederland en de rol die de politie daarbij speelt. 
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De meting van 2002 is een nulmeting. Dit betekent dat de resultaten in de loop der 
jaren, wanneer de monitor vaker zal zijn uitgevoerd, meer relief krijgen door de 
mogelijkheid trends te kunnen vaststellen. 

Gebruikers 
Naast de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
zijn er een aantal partijen die belang hebben bij de resultaten van de MB!: 
• bedrifven, instellingen en koepelorganisaties: de MBI biedt zicht op de 

criminaliteitsproblemen in de eigen sector, een overzicht van de eigen 
inspanningen en die van de politie. Daarnaast kan de MBI bedrijven en 
instellingen mobiliseren voor een gezamenlijke aanpak van 
veiligheidsproblemen; 

• politiekotpsen: de ontwikkeling en implementatie van de MBI is een actiepunt in 
het Beleidsplan Nederlandse politie; 

• gemeenten: gemeenten vervullen een belangrijke rol bij de handhaving van 
veiligheid. Zij zijn bovendien vaak nauw verbonden met non-profit organisaties 
en spelen een belangrijke rol als locatiehouder voor bedrijven; 

• andere ministeri es: op departementaal niveau biedt de monitor beleidsinformatie, 
zowel over de ontwikkeling van criminaliteit als over de inspanningen van de 
politiekorpsen en van bedrijven en instellingen. 

De monitor dient de belanghebbenden te enthousiasmeren om activiteiten te 
ontplooien op het gebied van criminaliteitspreventie. Indien het uitvoeren van 
(verdiepend) onderzoek tot deze activiteiten behoort, kunnen het gebruikte 
instrumentarium en de benchmarkgegevens ter beschikking worden gesteld. 

Het onderzoek 
Het veldwerk van de MBI heeft plaatsgevonden van begin februari tot eind april 2002. 
In totaal zijn 5.141 bedrijven en instellingen op vestigingsniveau telefonisch 
ondervraagd over de criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden 
voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage onder de benaderde 
vestigingen, 43%, is zeer goed te noemen voor business-to-business onderzoek. Gezien 
de veldwerkperiode voor deze sector hebben de resultaten van het onderzoek 
betrekking op een groot deel van het jaar 2001 en de eerste maanden van het jaar 
2002. Uit het oogpunt van leesbaarheid laten we deze verbijzondering verder in het 
rapport achterwege, en formuleren we de resultaten in de tegenwoordige tijd. 

Disproportionele stratificatie en herweging 
De structuur van de zakelijke markten wordt gekenmerkt door een scheve verdeling: 
er zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatief weinig grote 
ondernemingen. Ook de verdeling over sectoren en regio's is ongelijkmatig. Om over 
de afzonderlijke sectoren, grootteklassen en regio's betrouwbare en valide uitspraken 
te kunnen doen, is de steekproef disproportioneel gestratificeerd naar sector, 
subbranche, bedrijfsgrootte en politieregio. Disproportionele stratificatie houdt in 
dat, om voldoende waarnemingen te realiseren, gecorrigeerd wordt voor 
penetratiecijfers. Bepaalde categorieen (bijvoorbeeld: grote ondernemingen) worden 
in de steekproef welbewust opgehoogd en in andere categorieen (bijvoorbeeld 
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bedrijven met 1 werlczame persoon) worden, naar rato van het aantal bedrijven in de 

populatie, minder interviews gerealiseerd. In de analyse wordt hiervoor gecorrigeerd 

door te herwegen aan de hand van penetratiecijfers uit de NIPO Business Monitor. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van deze procedure verwijzen we naar de 

bijlagen van dit rapport en naar het Handboek Monitor Bedrijven en Instellingen. 

Het Monitotrapport 
Deze rapportage bevat de resultaten van de eerste MBI-meting voor de elf sectoren. 

Er is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en 
veiligheidssituatie in de onderzochte sectoren. Diepgaande analyses vallen buiten het 

bestek van de opzet van de Monitor Bedrijven en Instellingen. 

De delicten staan centraal in de rapportage. Per delict behandelen we een aantal 

zaken: mate waarin delict voorkomt, schade, meldings- en aangiftegedrag en 
(mogelijk) daderschap. Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van 
aanglfte. Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-

verbaal of een standaard aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend. Het melden 

van een delict is het op de hoogte stellen van de politie in de breedste zin van het 
woord. Het doen van aangifte valt bier dus ook onder. 

De schatting van de schade die bedrijven en instellingen lijden als gevolg van 
criminaliteit is gebaseerd op de inschatting van de ondervraagden. De op deze manier 

verkregen gemiddelde schadebedragen zijn, na verwijdering van uitschieters, 

verrnenigvuldigd met het aantal getroffen bedrijven en instellingen. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methode verwijzen we naar bijlage 5. 

Daar waar relevant vindt in de rapportage een uitsplitsing plaats naar sector, 
bedrijfsgrootte en regio. Voor de vergelijking naar regio is het uitgangspunt de 

indeling naar de Nielsen-gebieden, een in de marketing gebruikelijke indeling van 

Nederland in 4 (soms 5) gebieden. De bijlagen bevatten onder meer een overzicht van 
Nielsen-gebieden en hoe deze zich verhouden tot de bestaande politieregio -s. 

De bedrijven en instellingen zijn op vestigingsniveau ondervraagd. Omwille van de 
leesbaarheid spreken wij in het vervolg ook wel over bedrijven of organisaties in 

plaats van vestigingen. Als we spreken van grootteklasse of (organisatie-)omvang 

bedoelen we daarmee de vestigingsgrootte. De vestigingsgrootte heeft betrekking op 
het aantal personen dat minstens 15 uur per week werkzaam is bij de 

bedrijfsvestiging, uitgezonderd eventuele vrijwilligers, tijdelijk personeel of 
uitzendkrachten. 
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Betrouwbaarheid van de resultatee 
De resultaten die wij in dit rapport presenteren zijn gebaseerd op 
steekproefonderzoek. Dit betekent dat voor de uitkomsten een bepaalde mate van 
betrouwbaarheid geldt. Zeker bij kleine (deel)steekproeven geldt dat de kans bestaat 
dat de resultaten als gevolg Van toevalsfactoren niet geheel overeenstemmen met de 
werkelijkheid in de gehele populatie. 

In het rapport vermelden wij onderaan grafieken en tabellen altijd de basis. De basis 
is het ongewogen aantal ondervraagde vertegenwoordigers van bedrijfsvestigingen 
waarop de resultaten zijn gebaseerd. De basis geeft een indicatie van de 
betrouwbaarheid van de resultaten. De bijlagen bevatten een methodologische 
verantwoording, waarin nader wordt ingegaan op onder andere de 
betrouwbaarheidsmarges. Door middel van de formules in de bijlagen kan de lezer 
zelf de bijbehorende betrouwbaarheidsmarges berekenen. De cijfers die in grafieken 
en tabellen staan vermeld, zijn gewogen op sector, regio en vestigingsgrootte. 

Wanneer de gewogen resultaten gebaseerd zijn op een kleine basis, behoeven deze 
resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige nuancering. Wij gebruiken daarvoor 
als richtlijn een basis van minder dan 50 waamemingen. Indien de resultaten als 
gevolg hiervan als een indicatie dienen te worden beschouwd, vermelden we dit. 

Wanneer sprake is van significante verschillen (bijvoorbeeld tussen sectoren, 
grootteklassen en regio's), besteden wij daar bij de bespreking aandacht aan. In de 
andere gevallen kan men aannemen dat de verschillen vanuit statistisch oogpunt 
onvoldoende betekenisvol zijn om te vermelden. Bijlage 5 bevat een meer 
gedetailleerde methodologische verantwoording. 

2  Om de betrouwbaarheid van de resultaten te kunnen inschatten op "face validity" is gezocht 

naar secundaire cijfers over de criminaliteitssituatie in het Nederlandse bedrijfsleven en de 

publieke sfeer. Hierbij is gekeken naar bronnen als krantenberichten, internet en bestaande 
initiatieven als de Trendmeter van VNO-NCW. In veel gevallen was de opzet van het onderzoek 

of de doelgroep zodanig dat het niet mogelijk was een zinvolle vergelijking te maken met de 

resultaten van de MBI. Dit bevestigt nogmaals de noodzaak van algemene monitorinformatie 
over het slachtofferschap onder Nederlandse bedrijven en instellingen. 
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1 	Helft bedrijven en instellingen heeft te maken 
met crirninaliteit 

De helft (51%) van alle bedrijven en instellingen heeft de afgelopen 12 maanden te 

maken gehad met een of meer vormen van criminaliteit. Dit zijn in totaal naar 
schatting 380.000 bedrijven en instellingen. 

1.1 	Kwart bedrijven en instellingen meervoudig slachtoffer 

De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze sector mee te maken heeft, 

worden in het vervolg van deze rapportage besproken. Een lcwart van de bedrijven en 
instellingen (23%) is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij getroffen worden 

door meer dan een vorm van criminaliteit 3. 

10 I (Meervoudig) slachtofferschap in het bednffileven en publieke domein 

Percentage bedrijven dat slachtoffer is van .. 

0 delicten 	 49 

1 soort delict 	 28 

2 of meer soorten delicten (meervoudig slachtofferschap) 	23 

Totaal 	 100 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n= 5.141) 

Sector 
Het zijn met name het openbaar bestuur en onderwijs, de detailhandel en de horeca 

die te maken hebben met een combinatie van soorten criminaliteit gericht tegen de 
vestiging. 

3  Bij de behandeling van de afzonderlijke delicten gaan wij in op herhaald slachtofferschap 
(frequentie). 
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11 I (Meervoudig) slachtofferschap naar sector 

Percentage bedrijven dat slachtoffer is van 0 delicten 	1 soort delict 	2 of meer soorten 
delicten .. 

Sector 	 % 	 % 	 % 
Openbaar bestuur, onderwijs 	 25 	 35 	 40 

Detailhandel / autoreparatie 	 33 	 31 	 36 

Horeca 	 41 	 26 	 33 

Gezondheids- en welzijnszorg 	 40 	 34 	 27 

Transport, communicatie 	 47 	 30 	 23 

Industrie 	 57 	 21 	 22 

Cultuur, recreatie, overige dienstverlening 	53 	 27 	 20 

Groothandel 	 49 	 32 	 19 

Financiele instellingen, zakelijke 	 57 	 24 	 19 

dienstverlening 

Bouwnijverheid 	 53 	 29 	 17 

Landbouw 	 67 	 23 	 10 

Totaal 	 49 	 28 	 23 
Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Organisatie-omvang 
Naarmate een bedrijf groter in omvang is, neemt ook het aantal verschillende soorten 
criminaliteit toe. Van de eenmanszaken is bijvoorbeeld ruim een op de tien bedrijven 
(12%) meervoudig slachtoffer. Dit percentage loopt op tot 68% bij vestigingen met 
meer dan honderd werknemers. 

Regio 
Vergeleken met de rest van het land is het meervoudig slachtofferschap in de drie 
grote steden relatief hoog (32%). 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen I NIPO Cons-u/t Amsterdam I juli 2002 I 6 



1.2 Eenderde bedrijven en instellingen beschouwt 
criminaliteit in meer of mindere mate als probleem 

Ruim een lcwart van de vestigingen (27%) beschouwt criminaliteit enigszins als een 

probleem voor hun zaak. Minder dan een op de tien bedrijven en instellingen (7%) 
ervaart criminaliteit als een ernstig probleem. Omgerekend naar absolute aantallen 

betekenen de percentages, dat in totaal ongeveer 250.000 bedrijven en instellingen 
criminaliteit als een probleem beschouwen. 

De meerderheid van de vestigingen ziet criminaliteit niet als een probleem. Het 

geringe probleembesef bij deze bedrijven en instellingen kan mogelijk verklaard 
worden door de plaats die criminaliteit tegen hun vestiging in hun ogen inneemt in 

de rij van andere problemen waar zij mee worstelen. 

12 I Ernst van de criminaliteitsproblematiek 

O Emstig probleem 

B Enigszins een probleem 

0 Geen probleem 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Sector 

Het probleembesef is bij detailhandelaren relatief hoog: voor 10% van de bedrijven in 
deze sector vormt criminaliteit een ernstig probleem en voor 43% is het enigszins een 
probleem. Ook in de non-profit sectoren (openbaar/onderwijs en de gezondheids- en 

welzijnszorg) ervaren relatief veel instellingen criminaliteit als een probleem; bijna 

de helft van de instellingen in deze sectoren beschouwt criminaliteit als een 
probleem. 
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In onderstaande figuur geven we per sector het aantal bedrijven en instellingen weer, 
dat criminaliteit als een ernstig probleem of enigszins als een probleem beschouwt. 

13 1 Probleembesef per sector (et-rung en emgszins probleem) 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Vervoer, opslag, communicatie 

Horeca 

Totaal 	 34 

Detailhandel/autorep. 	 53 

■O■ 

Cult. recr. en ov. dienstverl. FE::::RMSNOMMUNANO:giial  29 

Industrie tiMW M-1701 29 

Groothandel 	 ::::::ROMMUNIMS128 

Landbouw 	 26 

Bouwnijverheid 	 23 

35 

	  34 

Financiele en zakelijke dienstverlening 	  22 

49 

0 	10 	20 	30 

45 

40 	50 	60% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Organisatie-omvang 
Hoe groter de organisatie-omvang, des te meer bedrijven en instellingen criminaliteit 
als een probleem ervaren. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat grotere 
vestigingen vaker slachtoffer zijn van criminaliteit. 

Regio 
In de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) ervaren meer bedrijven 
criminaliteit als een probleem (43%) dan in de rest van Nederland. 
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2 	Minderheid bedrijven en instellingen registreert 
geconstateerde criminaliteit 

Er is een duidelijke samenhang tussen het al dan niet doorgeven van criminaliteit aan 

de leiding enerzijds, en de vestigingsomvang en de sector waarin de vestiging 
opereert anderzijds. 

2.1 	Bij tweederde van de bedrijven en instellingen stelt het 
personeel de leiding op de hoogte van criminaliteit 

Volgens tweederde (66%) van alle bedrijven en instellingen, geeft het personeel 
geconstateerde criminaliteit altijd aan de leiding door. Hierbij plaatsen we de 

opmerIcing, dat dit cijfer gebaseerd is op de perceptie van de leiding zelf. Bij 4% van 

de vestigingen geeft het personeel meestal of soms criminaliteit aan de leiding door, 
terwijI dit bij 9% van de bedrijven en instellingen nooit voorkomt. Bij ruim 18% van 

de vestigingen is het niet bekend of het personeel de leiding wel of niet op de hoogie 
stelt van criminaliteit. 

Sector 
Het personeel van openbaar bestuur- en onderwijsinstellingen (87%), groothandelaren 
(76%), horecagelegenheden (76%) en van detailhandelaren (74%) stelt de leiding relatief 

vaak op de hoogte van geconstateerde criminaliteit. In de landbouw gebeurt dit 
minder vaak (47%). 

19 I Bij 2/3 van de bechtven stelt het personeel de leiding alttjel op de hoogte van criminaliteit 

Openbaar bestuur en onderwijs ErnalraiMataNNINC: 87 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Groothandel 

Bouwnnverheid 

Cult. recr. en ov. dienstverl. 

Financiele en zakelijke dienstverlening 

Land bouw 

Detailhandel/autorep. 

Vervoer. opslag. communicatie 

Industrie 

arairriMatte 69 

65 

64 

61 

61 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 
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Organisatie-omvang 
In het algemeen geldt dat in grotere bedrijven en instellingen het personeel vaker de 
geconstateerde delicten aan de leiding doorgeeft. 

Regio 
Er zijn geen verschillen tussen de regio's wat betreft het doorgeven van criminaliteit 
aan de leiding. 

2.2 	Een op vier bedrijven registreert criminaliteit 

Hoewel bij ruim tweederde van de bedrijven het personeel criminaliteit altijd aan de 
bedrijfsleiding doorgeeft, registreert ongeveer een kwart van de bedrijven (26%) deze 
delicten. 

• Sector 
In de sector openbaar bestuur en onderwijs houdt meer dan de helft (57%) van de 
instellingen de geconstateerde criminaliteit bij. In de detailhandel en in de sector 
vervoer, opslag en communicatie registreert eenderde van de bedrijven de 
criminaliteit. In de landbouw gebeurt dit nauwelijks (10%). 

Organisatie-omvang 
Naarmate een vestiging meer werknemers telt, registreren meer vestigingen de 
geconstateerde criminaliteit. 

Regio 
In het noorden van het land wordt de criminaliteit minder dan gemiddeld 
bijgehouden (19% van de bedrijven en instellingen). 
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2.3 	Eenderde bedrijven en instellingen die criminaliteit 
bijhouden gebruilct registratiesysteem 

Ongeveer eenderde van de bedrijven en instellingen die criminaliteit bijhouden, 

houdt de aangiften bij. Een ongeveer even grote groep gebruikt hiervoor een 
registratiesysteem. 

15 I Registratie van criminaliteit tegen de vestiging 

Wijze van registreren 

Houden aangiftes bij 	 34 

Registratiesysteem 	 31 

Houden verzekeringsclaims bij 	 5 

Schriftelijk / wordt opgeschreven 	 4 

Wordt bijgehouden door hoofdkantoor /centrale directie 	2 

Anders 	 16 

Weet niet 	 6 

Brim: NIPO, 2002 

Basis: registreert criminaliteit (n= 1.720) 

Sector 
Bedrijven in de sector vervoer, opslag en cornmunicatie (44%) en instellingen in de 

gezondheids- en welzijnszorg (42%) gebruiken in bijna de helft van de gevallen een 
registratiesysteem. Zij houden minder vaak de aangiftes bij (20% respectievelijk 25%). 

awanisatie-omvang 
Grotere bedrijven en instellingen beschikken vaker dan kleinere bedrijven en 

instellingen over een registratiesysteem. Kleinere vestigingen houden daarentegen 

vaker aangiftes bij dan grotere vestigingen. 

Regio 
Hoewel in het noorden van het land de geconstateerde criminaliteit minder vaak 
wordt bijgehouden dan in andere delen van het land, maken de bedrijven en 

instellingen in het noorden die dit wel doen, vaker gebruik van registratiesystemen 
(45%). 
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3 	Driekwart bedrijven en instellingen treft 
preventieve maatregelen in of bij gebouwen 

Driekwart (74%) van alle bedrijven en instellingen treft in of bij gebouwen 
maatregelen ter voorkoming van criminaliteit. Er bestaat een sterke samenhang 
tussen de vestigingsomvang en preventiebeleid. Ruim de helft (59%) van de 
eenmanszaken treft preventiemaatregelen, terwijl vrijwel alle vestigingen met 20 of 
meer werknemers preventiemaatregelen treffen. In de drie grote steden treffen 
relatief veel bedrijven en instellingen preventieve maatregelen (83%). In het noorden 
van Nederland investeren relatief weinig bedrijven en instellingen in 
preventiemaatregelen (66%). 

3.1 Luid en stil alarm meest gebruilde preventiemaatregelen 
in of bij gebouwen 

De preventiemaatregelen die door minstens 10% van de bedrijven worden toegepast, 
zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

16 I De meest toegepaste preventiemaatregelen in/bij gebouwen 

Maatregel 	 % 

1. Alarm luid 	 45 

2. Alarm stil 	 37 

3. Extra sloten 	 34 

4. Hekwerken 	 16 

5. Nachtwakerinachtportier 	 13 

6. Extra zwaar hang- en sluitwerk 	 12 

7. Plaatsing camera'slinfraroodbeveiliging 	 12 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft maatTegel genomen in/bij gebouw (n= 4.135) 

Sector 
De toegepaste preventiemaatregelen in of bij gebouwen zijn enigszins sectorspecifiek. 
Alarminstallaties (stil en luid) worden relatief veel gebruikt door detailhandelaren, 
groothandelaren en door instellingen in het openbaar bestuur en onderwijs. 
Instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg en in de sector cultuur, recreatie en 
overige dienstverlening maken vaker dan gemiddeld gebruik van extra sloten. 
Hekwerken worden voornamelijk gebniikt in de landbouw, de bouwnijverheid en bij 
openbare bestuursinstellingen en onderwijsgebouwen. 
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Organisatie-omvang 
Bedrijven en instellingen treffen meer maatregelen naarmate de vestiging groter is. 
Eenmanszaken vertrouwen meer dan grotere vestigingen op extra sloten (44%). 
Grotere bedrijven en instellingen maken naast het alarm meer gebruik van 

beveiligingsdiensten (meer dan 100 werknemers 51%). 

Regi o 
Regionale verschillen in preventieve maatregelen zijn beperkt. In het noorden van 

Nederland vertrouwt men minder op een luid alarm (35%). In het zuiden maken 
bedrijven relatief weinig gebruik van extra sloten (29%). 

3.2 Totale investeringen in preventiemaatregelen in of bij 
gebouw bedragen circa € 620 Tniljoen 

Bedrijven en instellingen die preventieve maatregelen treffen besteden hieraan 
gemiddeld bijna € 2.300. Het totaal bedrag dat alle bedrijven en instellingen uitgeven 

aan preventiemaatregelen in of bij het gebouw, schatten we op € 620 miljoen. 

3.3 	Bijna helft bedrijven in sector vervoer, opslag en 
conununicatie treft preventiemaatregelen bij of aan 
transportmiddelen 

In de sector vervoer, opslag en communicatie treft bijna de helft (46%) van de 

bedrijven en instellingen treft preventiemaatregelen bij of aan de transportmiddelen. 
Onder transportmiddelen verstaan wij alle roerende goederen die zich zelfstandig 

kunnen voortbewegen. De preventiemaatregelen ten behoeve van de 

transportmiddelen, die door minstens 5% van de bedrijven wordt toegepast, zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

17/ Preventieve maatregeIen aan / lnj transportmiddelen 

Maatregel 

1. Alarm luid 	 67 

2. Startbloklcering 	 30 

3. Extra sloten 	 11 

4. Alarm stil 	 9 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft maatregel genomen in/bij de transportmiddelen (n=189) 

In totaal geven de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie naar 

schatting circa € 23 miljoen uit aan maatregelen die criminaliteit bij de 
transportmiddelen moet voorkomen. 
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Organisatie-omvang 
Bedrijven met 2 tot 4 werknemers treffen minder vaak preventieve maatregelen bij 
transportmiddelen dan andere bedrijven (37%). Tussen de bedrijfsgrootten is geen 
verschil in het soort maatregel dat genomen wordt. 

Regio 
Er zijn geen regionale verschillen in het aantal bedrijven dat maatregelen treft bij de 
transportmiddelen. 
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4 	Inbraak komt voor bij circa een op zeven 
bedrijven 

Een op de tien bedrijven en instellingen (10%) heeft te maken gehad met inbraak in 
gebouwen. Van alle vestigingen is 8% in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer 
geweest van inbraak in bedriffswagens of andere transportmiddelen. Bij elkaar heeft 

ongeveer een op de zeven bedrijven en instellingen (15%) te maken gehad met 

inbraak in gebouwen of transportmiddelen. Dit komt neer op ruim 115.000 
vestigingen. Het percentage 15% is lager dan de som van de percentages voor inbraak 

in gebouwen en inbraak in transportmiddelen (18%). Kennelijk is 3% van alle 

bedrijven en instellingen getroffen door inbraak in zowel gebouwen als in 
transportmiddelen. 

4.1 	Bij openbaar bestuur en onderwijs en bij grote 
vestigingen komt inbraak relatief vaak voor 

Relatief veel instellingen in de sector openbaar bestuur en onderwijs zijn de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van inbraak (24%). Het gaat dan met name 

om inbraak in gebouwen. Daarentegen komt inbraak weinig voor bij financiele en 
zakelijke dienstverleners (8%) en bij landbouwbedrijven (10%). 

18 1nbraak in gebouwen en/of transportmiddelen, per sector 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Groothandel 

Detailhandel/autorep. 

Vervoer, opslag. communicatie 

Totaal PiEMBINIZIEMEntuumuiffa 15 

Horeca 

Bouwnijverheid 

Cult. recr. en ov. dienstverl. 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Financiele en zakelijke dienstverlening 

ilMiNtflaget 

Se-SREFORN 

Industrie fressapvttowwfrev.P. , • ■• ■ra,vare 	16 

Landbouw 80993919MNOMONSPA  10 

r. 
e 

16 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

29 

8 
1 	1 	1 	i 	i 

10 	15 	20 	25 	30% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 
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19 I Inbraak per sector, verdeeld naar gebouwen en transportmiddelen 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Detailhandel/autorep. 

Horeca 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Groothandel 

Cult. recr. en ov. dienstverl 

Vervoer, opslag, communicatie 

Industrie 

Totaal TWONIMPIM_ . 10  
.10 

IwiltsiitIONEEMENIE 	 17 

WinfMsgaMEMEN 

EMSMAMEMS=1 

15 

0 
	  11 

. 	 • 
ostawmatannownstaxmosnam 13 

. 	• 
tigg=========fatteann 15 

• 

MS388:321MNBM98E98,241MEI2852 11 

	

BOUWIliiVerheid 	 15 

	

Financiele en zakelijke dienstverlening 	 6  

Landbouw sosmsummessma 8 

0 	5 	10 	15 20 25% 

U in gebouwen 
C3 in transportmiddelen 

Bron: NT°, 2002 

Basis: alle bedrijven (n=5.141) 

Organisatie-omvang 
Hoe groter het bedrijf of de instelling, hoe groter de kans dat de vestiging wordt 
geconfronteerd met inbraak in gebouwen of transportmiddelen. 
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20/ Inbraak in transportmiddelen en gebouwen - naar klasse werkzame person en 

20-49 P 
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27 
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4.2 Totaal 230.000 inbraken per jaar 

30 35 

37 

37 

40 % 

RI in gebouwen 

Din bedrijfswagens 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle vestigingen (n=5.141) 

Regio 
In de drie grote steden wordt vaker ingebroken in gebouwen en transportmiddelen 

dan in de rest van Nederland (21%). In het noorden (11%) en oosten (12%) van het land 
komt het minder vaak voor dan elders. 

Bij de bedrijven en instellingen waar is ingebroken in gebouwen gebeurt dit 

gemiddeld 1,6 maal per jaar. Op grond van deze frequentie maken we een ruwe 
schatting van het aantal inbraken per jaar onder alle bedrijven en instellingen; het 

aantal inbraken in gebouwen ramen we op circa 130.000 per jaar. 

Er wordt gemiddeld 2,1 maal per jaar ingebroken in transportmiddelen. Het aantal 

inbraken in transportmiddelen schatten we op circa 100.000 per jaar voor alle 
sectoren. 
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21 1 Frequentie inbraak in gebouwen en transportmiddelen 

% bedrijven waar het 	Gemiddelde frequentie 	Totaal geschat aantal 

delict voorkomt (basis: 	waarmee het delict 	inbraken 

n=5.141) 	 voorkomt bij getroffen 

vestigingen 

In gebouwen 	 10% 	 1,6 	 130.000 

In transportmiddelen 	 8% 	 2,1 	 100.000 

Totaal 	 15% 1 	 230.000 

Bron: NIPO, 2002 

1 Het verschil met de som van inbraak in gebouwen en inbraak in transportmiddelen (som is 18%) wordt 

verklaard door vestigingen die met beide vorrnen te maken hebben gehad. Deze vestigingen worden in het 

totaal percentage maar een keer meegerekend. 

Sector 
Alleen in de sector openbaar bestuur en onderwijs is de gemiddelde frequentie 
waarmee wordt ingebroken in gebouwen hoger dan gemiddeld (2,2 maal per jaar). 
Voor inbraak in transportmiddelen geldt, dat dit bij landbouwbedrijven die er de 
afgelopen 12 maanden mee te maken hebben gehad minder vaak is voorgekomen dan 
in andere sectoren (gemiddeld 1,1 maal per jaar). 

Organisatie-omvang 
Naarmate de omvang van vestigingen toeneemt, neemt de frequentie waarmee 
inbraken voorkomen in zowel gebouwen als transportmiddelen ook toe. Met name bij 
bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers die zijn geconfronteerd met 
inbraak is de gemiddelde frequentie aanzienlijk hoger dan gemiddeld (gebouwen 3,0 
maal per jaar en transportmiddelen 6,2 keer per jaar). 

Regio 
Er zijn geen regionale verschillen. 
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4.3 Inbraalc in bedrijfswagens of transportiniddelen vindt 
pints buiten eigen bedrijfsterre'in 

Meer dan drielcwart van de inbraken in transportmiddelen vindt plaats buiten het 

eigen bedrijfsterrein. In bijna de helft van de gevallen gaat het om een inbraak buiten 
de eigen gemeente. 

22 Locatie inbraak in transportmiddelen 

Locatie 

Eigen bedrijfsterrein 	 21 

Binnen de gemeente, maar buiten het eigen terrein 	34 

Elders in Nederland 	 43 

Buitenland 	 2 

Totaal 	 100 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van inbraak in transportmiddelen (n=485) 

Sector 

Bij groothandelaren vinden inbraken in transportmiddelen relatief vaak buiten de 

eigen gemeente plaats (61%). In de bouwnijverheid vindt inbraak in bedrijfswagens of 
andere transportmiddelen in een kwart van de gevallen (26%) plaats op de 

bouwplaats. In de landbouw gebeurt de inbraak in transportmiddelen in ruim een op 
de tien gevallen (11%) op de landerijen of teeltgronden. 

Otgamisatie-omvang 
Bij grote bedrijven worth minder vaak binnen de eigen gemeente ingebroken in 
bedrijfswagens of andere vervoermiddelen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat grote bedrijven meestal een groter werkgebied hebben dan kleine 
bedrijven. 

Regio 
Er zijn geen verschillen tussen de diverse regio's. 
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4.4 Totale schade 4  door inbraak geschat op €400 miljoen 

De schade die bedrijven en instellingen ondervinden als gevolg van inbraak valt te 
splitsen in directe en indirecte schade. De directe schade betreft de directe kosten die 
zijn gemaakt voor vervanging, reparatie en dergelijke ongeacht het bedrag dat is 
gedekt door de verzekering. Van indirecte schade is sprake wanneer een bedrijf als 
gevolg van inbraak bijvoorbeeld vertraging oploopt in de levering van producten en 
diensten. 

Directe en indirecte schade zijn weergegeven in onderstaande grafiek. Hierbij nemen 
we de schade als gevolg van inbraken in gebouwen en in transportmiddelen bij 
elkaar. 

23/ Directe en indirecte schade als gevolg van inbraak (in euro, gemiddeld per vestiging) 

% 
60 -,- 

50 

0 directe schade IS indirecte schade 

0 	<450 	451-900 901-1360 1361-1820 1821-2270 2271-4540 4541-9080 >9081 	weet niet 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=1.116) 

De gemiddelde directe schade per getroffen vestiging is circa € 3.600. De totale directe 
schade als gevolg van inbraak in 2001 voor alle bedrijven en instellingen ramen we op 
ongeveer € 340 miljoen. 

4  De schade als gevolg van criminaliteit is bepaald aan de hand van de inschatting van de ondervraagden. 

De op deze manier verlcregen gemiddelde schadebedragen zijn, na verwijdering van uitschieters, 

vermenigvuldigd met het aantal getroffen bedrijven en instellingen. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de gehanteerde methode verwijzen we naar bijlage 5. 
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De gemiddelde indirecte schade door inbraak is € 2.450 per getroffen vestiging. De 

totale omvang van de indirecte schade als gevolg van inbraak voor alle bedrijven en 

instellingen in 2001 schatten we op € 60 miljoen. 

4.5 Meerderheid bedrijven en instellingen meldt inbraak bij 
de politie, minder dan helft doet daadwerkelijk aangiTte 

4.5.1 Meerderheid van met inbraak geconfronteerde vestigingen maalct 
hiervan melding 

Onder melding doen verstaan wij het inlichten van de politie in de breedste zin van 
het woord. Het doen van aangifte valt hier dus ook onder. 

De meerderheid van de bedrijven en instellingen (85%) die te maken hebben gehad 
met inbraak meldt dit bij de politie. Gemiddeld doen deze vestigingen 1,8 keer per 

jaar melding van een inbraak. Op basis van deze frequentie schatten we het totaal 

aantal meldingen van inbraak op ongeveer 175.000 per jaar. Dit is driekwart (76%) van 
het totaal aantal geschatte inbraken per jaar bij alle bedrijven en instellingen. 

Sector 
De sector openbaar bestuur en onderwijs valt ook hier weer op; bijna alle instellingen 
(96%) die zijn geconfronteerd met inbraak maakt hiervan melding. 

Organisatie-omvang 
Er is samenhang tussen bedrijfsgrootte en het meldingsgedrag. Grotere bedrijven en 

instellingen melden eerder en vaker inbraak bij de politie. 

Regio 
In de drie grote steden melden minder geconfronteerde bedrijven en instellingen 
inbraak (75%) dan in de rest van Nederland. 

4.5.2 Tweevijfde doet daadwerkelijk aangifte van inbraak 
Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van aangifte. 

Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of 

een standaard aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend. Twee op de vijf 
vestigingen (42%) waar is ingebroken, doet daadwerkelijk aangifte hiervan op het 
politiebureau. 

Sector 
In de bouwnijverheid (61%) en in de sector vervoer, opslag en communicatie (55%) 

doen gemiddeld meer bedrijven die slachtoffer zijn geweest van inbraak aangifte. 

Organisatie-omvang 
Onder bedrijven en instellingen met 20 tot en met 49 werknemers wordt meer 
aangifte gedaan (54%). 
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Regio 
Hoewel in de drie grote steden minder vestigingen contact opnemen met de politie na 
een inbraak, doen zij vaker daadwerkelijk aangifte dan in de rest van Nederland (49% 
van de geconfronteerde vestigingen). 

4.5.3 Vestigingen melden 'inbraak met omdat zij geen effect verwachten 
Ruim eentiende (15%) van de bedrijven en instellingen die slachtoffer worden van 
inbraak, stelt de politie hiervan niet op de hoogte. De belangrijkste reden is dat zij de 
indruk hebben, dat de politie `er toch niets aan doet' (39%). Anderzijds is in veel 
gevallen de schade te klein om melding te doen (34%) of is er geen financieel voordeel 
te behalen omdat de verzekering de schade toch niet dekt (25%). De schade valt dan 
binnen het eigen risico of om andere redenen betaalt de verzekering niet uit. Andere 
redenen om inbraak niet te melden bij de politie staan hieronder weergegeven. 

24/ Redenen em inbraak niet te melden bij de politie (meer antwoorden mogelijk) 

Reden 	 % 
Polite doet er toch niets aan 	 39 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	34 

Verzekering dekt de schade toch met 	 25 

Probleem zelf aangepakt 	 17 

Geen tijd 	 16 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	8 

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte 	4 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft inbraak niet gemeld bij de politie (n=131) 

Het aantal waarnemingen is te beperkt om uitspraken te kunnen doen per sector, 
grootteklasse en regio. 
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4.6 Inbreker meestal onbekend 

De vermoedelijke dader van een inbraak in gebouwen of transporUniddelen is 

meestai onbekend (87%). Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen is er een 

vermoeden van de kringen waarin de vermoedelijke dader gezocht moet worden, 
zoals klanten of opdrachtgevers, vast of tijdelijk personeel, criminele organisaties, et 

cetera. Er zijn geen verschillen tussen sectoren, grootteklassen en regio's. 

25/ Vermoedelyke dader bij inbraak 

O onbekend 

crinnnele organisatie 

o klant opdrachtgever 

▪ vast personeelslid 

▪ anders 

o weet niet 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=1.116) 
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5 	Een op vijf bedrijven en instellingen getroffen 
door diefstal 

Onder diefstal verstaan we het wegnemen van zaken die eigendom zijn van het 
bedrijf. Het kan hier zowel gaan om diefstal door het eigen personeel of om diefstal 
door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de gestolen 
goederen bij inbraak niet onder diefstal mee. 

Een op de vijf bedrijven en instellingen (19%) heeft te maken met een of meer vormen 
van diefstal. In totaal gaat het om ruim 140.000 vestigingen. Het gaat voomamelijk 
om diefstal uit gebouwen (14%). Een klein deel van de bedrijven en instellingen heeft 
te maken met diefstal uit transportmiddelen (4%) of diefstal van transportmiddelen 
zelf (2%). 

5.1 	Diefstal komt veel voor bij detailhandel en bij grote 
bedrijven 

Detailhandelaren zijn relatief vaak slachtoffer van diefstal (44%). Als we Idjken naar 
verschillen per subbranche binnen deze sector, dan blijkt dat diefstal in sterke mate 
voorkomt bij de categorie drogisterijen, parfumerieen en kledingzaken (69%) en bij 
detailhandelaren die een algemeen assortiment verkopen (65%). 

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg komt diefstal met name voor bij 
ziekenhuizen (28%). Binnen de sector vervoer, opslag en communicatie zijn het met 
name de communicatiebedrijven die getroffen worden (31%). Binnen het 
goederenwegvervoer komt diefstal minder dan gemiddeld voor (9%). 

Bij financiele en zakelijke dienstverleners (7%) en in de landbouw (6%) komt diefstal in 
beperkte mate voor. 
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26 I Diefttal per sector 

Totaal 

Detailhandel / autorep. MbraPar14707Watra=4 44 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Horeca 

Bouwnuverheid zfrzwet&;ASszal  16 

Vervoer. opslag. communicatie 	 15 
— 

Gezondheids. en welzijnszorg =ECM 14 

Cult. recr. en ov. dienstverlerung Itvw,R.ovg*4  13 

DIEWSta 

Groothandel MBERFABFMN 13 

Industrie ,,,Fa 12 

Financiele en zakelijke dienstverlening lailM6  7 

19 

20 

22 

Landbouw fer.cm-1  6 

0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	
510% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: aLle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Bij de detailhandel gaat het voomamelijk om diefstal uit gebouwen. In de 
bouwnijverheid (7%), in de sector vervoer, opslag en communicatie (7%) en in de 

sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening (6%) komt diefstal uit 

transportmiddelen relatief veel voor. 
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27 I Dielstal per sector, verdeeld naar gebouwen en transportmiddelen 

Detailhandel / autorep. priF3 

Totaal 	 14  

Openbaar bestuur en onderwijs ins? 	4 
	  20 

I 15 
Horeca 

) 35 

	

Gezondheids- en welzijnszorg 	
13 

•■■■■••• 

	

Vervoer, opslag, communicatie 	
10  

	

Industrie 	
-H) 

 

	

Cult. recr. en ov. dienstverlening 	 9  

9 
Groothandel 

	

Bouwnijverheid 	 8  

	

Financiele en zakelijke dienstverlening 	5  

Landbouw 

0 	5 	10 15 20 25 	30 35 40% 

o uit gebouw 
uit transportrniddel 

o van transportmiddel zelf 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven (n=5.141) 

In de bouwnijverheid heeft bijna een op de tien bedrijven (9%) te maken met diefstal 
op de bouwplaats. Bij de bedrijven die hiermee te maken hebben, is dit de afgelopen 
12 maanden gemiddeld 3,7 keer voorgekomen. In de landbouw heeft 3% van de 
bedrijven te maken met diefstal van goederen op de landerijen of teeltgronden. 
Minder dan 1% heeft te maken met de diefstal van gewassen van de teeltgronden. 

Organisatie-omvang 
Grote bedrijven en instellingen hebben meer kans om slachtoffer te worden van 
diefstal uit bedrijfsgebouwen of transportmiddelen. 
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28/ Diefital per grootteklasse, verdeeld naar gebouwen en transportmiddelen 

14 
total 

100+ 1/MTP.11111.16"3  

50-99 Iffill”.13 

20-49 MMMI CI 
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46 
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o tilt gebouw 

M uit transpottmiddel 

o van transportmiddel zelf 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven (n=6.141) 

Regio 
In de drie grote steden zijn meer bedrijven en instellingen (24%) de afgelopen 12 
maanden slachtoffer van diefstal geweest dan elders in Nederland. 
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5.2 Totaal ruim 2 miljoen diefstallen gepleegd 

De frequentie waarmee uit gebouwen wordt gestolen, is aanzienlijk hoger dan de 
frequentie waarmee transportmiddelen worden geteisterd door diefstal. Bedrijven en 
instellingen die te maken hebben gehad met diefstal, zijn hiervan gemiddeld bijna 20 
keer per jaar slachtoffer van. Het totaal aantal diefstallen komt hiermee op ruim 2 
milj oen. 

29 I Frequentie di efttal uit gebouwen en transportmiddelen 

	

% bedrijven en 	Gemiddelde frequentie 	Totaal geschat aantal 

instellingen waar het 	waarrnee het delict 	diefstallen voor alle 

delict voorkomt 	voorkomt 	 bedrijven en 

(basis: n=5.141) 	 instellingen 

Uit gebouwen 	 14% 	 19,9 	 2.130.000 

Uit transportmiddelen 	 4% 	 3,3 	 57.000 

Van transportmiddelen 	 2% 	 1,9 	 14.000 

Totaal 	 19%' 	 2.200.000 

Bron: NIPO, 2002 
'Het verschil met de som van diefstal uit gebouwen, diefstal uit transportmiddelen en diefstal van 

transportiniddelen (som is 20%) wordt verklaard door vestigingen die met meerdere vormen te maken 

hebben gehad. Deze vestigingen worden in het totaal percentage maar een keer meegerekend. 

Sector 
De hoge frequentie waarmee diefstal uit gebouwen voorkomt, wordt voor het grootste 
deel veroorzaakt door diefstallen in de detailhandel (gemiddeld 32,3 keer). Sectoren 
die qua frequentie hierop volgen zijn vervoer, opslag en communicatie (12,5 keer) en 
de horeca (8,1 keer). 

Organisatie-omvang 
Bedrijven en instellingen met 5 tot en met 9 werknemers die geconfronteerd zijn met 
diefstal, hebben hier vaker last van dan vestigingen van een andere omvang (39,4 
keer per jaar). Eenmanszaken worden minder vaak dan gemiddeld getroffen (3,4 keer 
per jaar) 

Regio 
Er zijn geen regionale verschillen. 
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5.3 Diefstal uit en van transporttniddelen vindt meestal 
binnen vestigingsgemeente plaats 

Diefstal van goederen nit een transportmiddel vindt in bijna tweederde (65%) van de 
gevallen binnen de vestigingsgemeente plaats. Diefstal van transportmiddelen zelf 

vindt in meer dan de helft (60%) van de gevallen binnen de vestigingsgemeente plaats. 

30 1 Locatie diefttal uit en van transporttniddelen 

Diefstal uit transportmiddelen 	 Diefstal van 

(n= 192) 	 transportmiddelen 

(n=93) 

Eigen bedrijfsterrein 	 35 	 44 

Binnen de gemeente, maar 	 30 	 16 

buiten het eigen terrein 

Elders in Nederland 	 33 	 39 

Buitenland 	 1 	 1 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van diefstal uit of van transportmiddelen 

Sector 
In de sector vervoer, opslag en communicatie vindt diefstal uit transportmiddelen 
slechts in 10% van de gevallen plaats op het eigen terrein. Het delict vindt meestal wel 
plaats in de vestigingsgemeente (60%). In de sector cultuur, recreatie en overige 

dienstverlening daarentegen, komt diefstal uit transportmiddelen veel voor buiten de 
vestigingsgemeente (61%). 

Bij detailhandelaren en autoreparateurs komt diefstal van transportmiddelen vaker 
dan gemiddeld (70%) voor op het eigen bedrijfsterrein. In de bouwnijverheid vindt 
diefstal van transportmiddelen juist weinig (9%) plaats op het eigen terrein, evenals in 

de sector transport, opslag en communicatie (7%). 

5.4 Totale sc.hade door diefstal geschat op ongeveer € 400 
miljoen 

De directe en indirecte schade zijn weergegeven in onderstaande g -rafiek. Hierbij 

nemen we de schade als gevolg van diefstal uit gebouwen, uit transportmiddelen en 
van transportmiddelen zelf bij elkaar. 
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31 I Directe en indirecte schade als gevolg van dielital (in euro, gemiddeld per vestiging) 

60 -r 

50 -I- 

40 -1- 

30-4- 

20-4- 

10 4- 

50 

27 

13 

7 6 

2 

11 

directe schade M indirecte schade 

8 
6 

22 

12 

0 	0-450 	451-900 901-1360 1361-1820 1821-2270 2271-4540 4541-9080 >9081 	weet met 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van diefstal (n=1.064) 

De gemiddelde directe schade per getroffen vestiging bedraagt naar schatting 
ongeveer € 3.000. De totale directe schade die alle bedrijven en instellingen oplopen 
als gevolg van diefstal schatten we op € 345 miljoen. 

Als bedrijven en instellingen indirecte schade oplopen, bedraagt dit gemiddeld 
ongeveer € 2.100. De totale indirecte schade als gevolg van diefstal voor alle sectoren 
ramen we op circa € 60 miljoen. 

5.5 Meeste diefstallen worden niet bij politie gemeld 

5.5.1 Politie op de hoogte gesteld van een op de zeven diefstallen 
lets meer dan de helft van de bedrijven (57%) die slachtoffer zijn van diefstal, meldt 
dit bij de politie. De vestigingen die diefstal melden bij de politie, doen dit met een 
frequentie van bijna vier (3,8) keer per jaar. Op basis van deze frequentie schatten we 
het totaal aantal meldingen van diefstal voor alle bedrijven en instellingen op circa 
300.000 per jaar. Dit is 14% van het geschatte aantal gevallen van diefstal voor de 
gehele sector. Van de meeste diefstallen wordt de politie dus niet op de hoogte 
gesteld. 
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5.5.2 Een op de drie vestigingen doet daadwerkelijk aangifte 
Een op de drie (31%) vestigingen die te maken hebben met diefstal, doet 

daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal op het 
politiebureau. 

5.5.3 Vestigingen melden diefstal niet omdat zij geen effect verwachten 
Tweevijfde van de bedrijven en instellingen (42%) stelt de politie niet op de hoogte 

van diefstal. Net  als bij inbraak is de meeste voorkomende reden om een diefstal niet 

te melden, de verwachting dat dit geen resultaat zal opleveren. Belangrijkste factor 
hiervoor is, dat de schade te ldein is zodat deze binnen het eigen risico valt, of omdat 

de indruk bestaat dat de politie geen actie zal ondernemen naar aanleiding van de 

melding. Bijna een lcwart van de bedrijven en instellingen (23%) die een diefstal niet 
meldt, pakt het probleem zelf aan. Andere redenen om diefstal niet te melden bij de 

politie staan hieronder weergegeven. 

32/ Redenen om diefttal ;get aan te geven by de politic 

Reden 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	 47 

Politie doet er toch niets aan 	 35 

Geen tijd 	 23 

Probleem zelf aangepalct 	 23 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 17 

Ontevredenheid over politic bij laatste aangifte 	 8 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft diefstal niet gemeld bij de politie (n=371) 

Sector 
In de bouwnijverheid speelt het feit, dat de verzekering de schade toch niet dekt voor 

veel bedrijven een belangrijke rol (54%). In de industrie maken veel vestigingen geen 

melding omdat zij het probleem zelf aanpakken (52%). Bij detailhandelaren ontbreekt 
vaak de tijd om melding te doen (37%). 

Organisatie-omvang 
Kleine bedrijven en instellingen hebben minder vertrouwen in de politie dan grotere 

bedrijven: de helft van de eenmanszaken (51%) maakt geen melding van diefstal 

omdat de politie er volgens hen 'toch niets aan doet'. 

Regio 
Er zijn geen verschillen tussen regio's. 
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5.6 Vermoedelijke dader vaak een klant 

Bijna eenderde (31%) van de bedrijven en instellingen is slachtoffer van diefstal door 
een klant of opdrachtgever. De helft (51%) van de bedrijven en instellingen heeft geen 
inzicht in welke kringen de dader gezocht kan worden. 

Sector 
Met name in de detailhandel wordt diefstal vaak door klanten gepleegd (48%). In de 
bouwnijverheid blijft het daarentegen relatief vaak in het ongewisse wie de dader is 
(82%). 

Organisatie-omvang 
Naarmate bedrijven groter zijn, hebben zij minder zicht op de vermoedelijke 
identiteit van de dader. 

Rego 
Er zijn geen verschillen tussen regio's. 

33/ Vermoedelijke dader bij diefttal 

51% 

0 onbekend 

0 klant/opdrachtgever 

0 vast personeelslid 
0 crirlinele organisatie 

m gast / bezoeker 

0 junk / verslaafde 

O ingehuurd personeelslid 
0 anders 

D weet niet 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: is slachtoffer van diefstal (n=1.064) 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen I NIPO ConsukAmsterdam I juli 2002 I 32 



6 	Vernielingen komen voor bij een op vijf 
bedrijven en instellingen 

ES op de vijf (19%) bedrijven en instellingen heeft te maken met: 

• opzettelijke vemieling, 
• brandstichting, of 

• het aanbrengen van graffiti 

aan bedrijfsgebouwen, op transportmiddelen of andere eigendommen. Dit komt neer 
op ruim 140.000 vestigingen. Onder dergelfike beschadigingen verstaan we het 

opzettelijk beschadigen van bezittingen van bedrijven en instellingen waarbij de 

dader niet handelt uit winstbejag. In het vervolg spreken we kortweg over vemieling. 

Vernieling betreft meestal de bedrijfsgebouwen (13%). Een op de tien (9%) bedrijven en 

instellingen is slachtoffer van vernieling aan bedffifswagens of andere 
transportmiddelen. 

6.1 	Hoog slachtoffersc.hap onder openbaar bestuurs- en 
onderwijsinstellingen 

De sector openbaar bestuur en onderwijs is vaak slachtoffer van een of meer vormen 
van vemieling (54%). Het gaat dan met name om vemieling aan gebouwen. Het is met 

name de onderwijsbranche die voor dit hoge percentage zorgt (62%). Maar 

overheidsinstellingen worden ook relatief vaak geconfronteerd met vemieling (43%). 

Ruim een kwart (28%) van de horecagelegenheden heeft te maken met vernieling. 

Ook hier gaat het met name om vemieling aan gebouwen. Bij bedrijven werkzaam in 
de landbouw (12%) en bij financiele en zakelijke dienstverleners (13%) komt vernieling 
minder vaak voor. 

Bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie hebben relatief veel te maken 

met vernieling aan transportmiddelen (18%). Met name tram- en taxibedffiven zijn 

hiervan vaak slachtoffer (32% van de bedrijven binnen deze subbranche). 

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg valt op, dat het slachtofferschap onder 
zorginstellingen relatief hoog is (45%). 
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341Vernieling per sector 

Totaal  

- -

4fI 19 

Openbaar bestuur en onderwijs 	  54 

Horeca IMMENEMSONOMS:i 28 

Gezondheids- en welzijnszorg Iggiiii:;.?:Mi,:iiiMiiMV.;;Maggoi 28 

Detailhandel/autorep.ingefwie ons 23 

Vervoer, opslag, communicate iffig; :m:::::onsa•ol 21 

Cult. recr. en ov. dienstverl. rammag.kI  16 

Groothandel 	 16 

Industie IMH7rAMMATI 16 

Bouwnijverheid m

- 

A:M::M 15 

Financiele en zakelijke dienstverlening
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giiiiI 13 
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35 I Vernieling per sector, verdeeld naar gebouwen en transportmiddelen 
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- 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Groothandel wen  9  
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Organisatie-omvang 
Het slachtofferschap bij eenmanszaken is relatief laag (11%). Zij hebben met name 
weinig last van vemieling aan gebouwen. Vooral bij bedrijven en instellingen boven 
de tien medewerkers komt vemieling vaak voor. 

36 1 Vernieling per grootteklasse, verdeeld naar gebouwen en transportmiddelen 
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El gebouwen 
0 trans porImiddeIen 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Regio 
In de drie grote steden (26%) komt vemieling vaker voor dan in de rest van het land. 

6.2 Totaal aantal vernielingen geraamd op 550.000 

Gemiddeld komt vernieling per getroffen vestiging 4,6 keer per jaar voor. Op basis 

hiervan schatten wij het tonal aantal vernielingen aan gebouwen per jaar op circa 
450.000. 

Vernielingen aan transportmiddelen komen gemiddeld bijna drie (2,8) keer per jaar 
voor bij bedrijven en instellingen die slachtoffer zijn. Met deze frequentie komt het 

totaal aantal geschatte vemielingen aan transportmiddelen uit op ongeveer 100.000 
per jaar. 
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37/ Frequentie vernieling aan gebouwen en transportmiddelen 

% bedrijven en 	 Gemiddelde frequentie 	Totaal geschat aantal 

instellingen waar het 	waarmee het delict 	vernielingen voor alle 

delict voorkomt (basis: voorkomt bij getroffen 	bedrijven en 

n=5.141) 	 vestigingen 	 instellingen 

gebouwen 	 13% 	 4,6 	 450.000 

transportmiddelen 	 9% 	 2,8 	 100.000 

Totaal 	 19% 1 	 550.000 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: zie per categorie 

'Het verschil met de som van vemieling aan gebouwen en vemieling aan transpormiddelen (som is 22%) 

wordt verklaard door vestigingen die met beide vormen te maken hebben gehad. Deze vestigingen worden 

in het totaal percentage maar een keer meegerekend. 

Sector 
De frequentie waarmee vernielingen aan gebouwen voorkomen zijn lager dan 
gemiddeld bij industriele bedrijven (2,2 keer per jaar), bij groothandelaren (1,9 keer) 
en bij financiele en zakelijke dienstverleners (2,1 keer). Vernieling aan 
transportmiddelen komt bij alle sectoren in gelijke mate voor. 

Organisatie-omvang 
Bij vestigingen met 2 tot en met 4 medewerkers komt vemieling aan gebouwen 
minder frequent voor (2,8 keer per jaar) dan bij vestigingen van een andere omvang. 

Regio 
Er zijn geen regionale verschillen. 
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6.3 Vernielingen aan transportmiddelen vinden plaats 
binnen de eigen regio 

De meeste gevallen van vernieling, brandstichting of graffiti aan de 

transportmiddelen vinden plaats binnen de eigen regio (65%). 

38 I Locatie vetnielingen aan transportmiddelen 

Locatie 

Eigen bedrijfsterrein 	 24 

Binnen de regio, maar buiten het eigen terrein 	 41 

Elders in Nederland 	 32 

Buitenland 	 2 

Totaal 	 100 
Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van vernieling aan transportmiddel (n=310) 

Vanwege het beperkte aantal waamemingen van vernielingen aan transportmiddelen 
lcunnen we geen uitspraken doen per sector, grootteklasse of regio. 
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6.4 Totale schade door vernielingen geschat op ongeveer 
€160 miljoen 

In onderstaande grafiek geven we de directe en indirecte schade weer. Daarbij hebben 
we vemieling aan gebouwen en aan transportmiddelen samen genomen. 

39 I Directe en indirecte schade als gevolg van verniehngen (euro, per vestiging) 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van vemieling, brandstichting en/of graffiti (n=1.301) 

Bedrijven en instellingen die directe schade oplopen, worden gemiddeld met een 
bedrag van € 1.300 geconfronteerd. Op basis hiervan ramen we de totale directe 
schade als gevolg van vernieling, brandstichting en graffiti op circa € 140 miljoen 
voor alle sectoren gezamenlijk. 

De indirecte schade die bedrijven en instellingen oplopen bedraagt gemiddeld € 800. 
De totale indirecte schade schatten wij op € 20 miljoen voor alle bedrijven en 
instellingen. 
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6.5 Twee op vijf bedrijven en instellingen melden vernieling 
bij de politie, helft hiervan doet aartgitte 

6.5.1 Twee op de vijf met vernieling geconfronteerde bedrijven en 
instellingen maakt hiervan melding 

Twee op de vijf bedrijven en instellingen (43%) die slachtoffer zijn van vernieling, 
brandstichting of aanbrengen van graffiti, melden dit bij de politie. De gemiddelde 

frequentie van het melden van een vorm van vernieling is ruim 2,5 keer per jaar. 

Het totaal aantal meldingen van vernieling, brandstichting of graffiti voor alle 

bedrijven en instellingen schatten we op circa 150.000. Dit is ruim een kwart (28%) 
van het geschatte totaal aantal gepleegde vernielingen. 

Sector 
In de non-profit sectoren (openbaar bestuur/onderwijs en de gezondheids- en 
welzijnszorg) wijkt het meldingsgedrag duidelijk af van de overige sectoren. De 

meeste instellingen in de sector openbaar bestuur en onderwijs melden vernieling als 

zij hiervan slachtoffer zijn (75%). De groep die melding maakt, doet dat gemiddeld 4,0 
keer per jaar. Zorginstellingen maken ook frequenter melding (3,5 keer per jaar). In 

de groothandel melden bedrijven die slachtoffer zijn van vernieling dit gemiddeld 
maar 1,3 keer per jaar. 

Organisatie-omvang en regio - 

Er zijn geen verschillen in meldingsgedrag tussen grootteklassen en regio's. 

6.52 Een op de vijf bedrijven en instellingen doet daadwerkelijk aangifte 
van vernielingen 

Ongeveer de helft van de vestigingen die melding maken doet aangifte. Dit betekent 

dat een op de vijf geconfronteerde bedrijven en instellingen (20%) aangifte doet op het 
politiebureau. 

In de bouwnijverheid (27%) en in de sector vervoer, opslag en communicatie (28%) 
doen meer bedrijven aangifte. Van de instellingen in het openbaar bestuur en 

onderwijs die last hebben van vernieling, doet bijna de helft (44%) aangifte. 

6.5.3 Ondernemers melden vernielingen, brandstichting, graffiti ilia 
omdat zij geen resultaat verwachten 

De voornaamste redenen om de politie niet op de hoogte te stellen van de vernieling 
zijn de verwachting dat de politie er niets aan doet (43%) en de te beperIcte omvang 

van de schade om daar melding van te maken (40%). 
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40 I Redenen om vernieling, brandstichting of graffiti niet te melden bit de politie 

Reden 	 % 
Politie doet er toch niets aan 	 43 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	40 

Probleem zelf aangepakt 	 30 

Verzekering dekt de schade toch met 	 17 

Geen tijd 	 13 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	10 

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte 	8 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft vernieling niet gemeld bij de politie (n=595) 

Landbouwbedrijven (78%) en eenmanszaken (61%) zijn vaker dan gemiddeld van 
mening dat de politie niets doet met een melding. 
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6.6 Vermoedelijke dader vemielingen meestal onbekende 
van de vestiging 

De vermoedelijke dader van vemielingen, brandstichting of graffiti is meestal een 
onbekende van de vestiging. 

41 I De vermoedelifke dader van vernielingen, brandstichting, graffiti 

O Onbekend 

• klant/opdrachtgever 

o buurtbewoner 

o vast personeelslid 

• criminele organisatie 

0 anders 

S weet niet 

Bron: NIP°, 2002 

Basis: slachtoffer van vernieling, brandstichting, en/of graffiti (n=1.301) 

Sector 

Binnen de horeca is iets meer zicht op de dader dan in de andere sectoren. ES op de 
zeven (15%) van de horecaondememingen verdenkt een klant of opdrachtgever van de 

vemielingen, brandstichting of graffiti. Een kwart van hen (25%) noemt een gast of 

bezoeker als dader. In totaal zoekt dus 40% van de getroffen bechijven de dader in de 
klantenIcring. 

In de gezondheids- en welzijnszorg zegt 6% van de instellingen dat een patient of 
client de dader is. In de meeste van deze gevallen is de vernieling verklaarbaar door 

een gedragsstoomis bij de patient of client. 
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7 	Fraude door weinig ondememingen 
gerapporteerd 

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een 
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de 
instelling te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen geconstateerde 
gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de 
instellingen, vanwege het afbreukrisico, terughoudend zijn om geconstateerde 
gevallen van fraude naar buiten te brengen. Het werkelijke percentage bedrijven dat 
met fraude te maken heeft, kan dus hoger liggen dan hier vermeld. 

Een op de tien bedrijven en instellingen (10%) heeft de afgelopen 12 maanden (naar 
eigen zeggen) wel eens te maken gehad met een vorm van fraude. Dit komt neer op 
circa 78.000 bedrijfsvestigingen. 

7.1 Fraude vooral in de groothandel 

Groothandelaren worden vaker (15%) geconfronteerd met fraude dan vestigingen in 
andere sectoren. In de landbouw, de sector openbaar bestuur en onderwijs en in de 
gezondheids- en welzijnszorg noemen vestigingen fraude minder vaak. 

Binnen de sector financiele en zakelijke dienstverlening valt op dat relatief weinig 
bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen te maken hebben fraude (2%). 
Binnen deze sector lijken het met name de reclame- en economische adviesbureau's 
te zijn die met fraude hebben te maken (25%). 
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42/ Fraude per sector 

Totaal 

Financiele en zakelijke dienstverlening 

Detailhandel / autorep. 

Vervoer. opslag, communicatie 

Horeca 

Bouwnijverheid 

Cult. recr. en ov. dienstverlening 

Openbaar bestuur en onderwijs 

=fal=a\MTE 

nlraMegalair 

29WaNIVIONZUSNOSA 

Gezondheids- en welzijnszorg ragfaramon 7 

:*waresaRaval 5 

9 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

15 

Landbouw [W7M.  3 
4 	  

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 14 16 % 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=642) 

Organisatie-omvang en regio 
Fraude komt vooral voor bij bedrijven en instellingen met meerdere werknemers; 

maar e'en op de twintig (6%) eenmanszaken heeft er mee te maken. Er zijn geen 

regionale verschillen. 

7.2 Fraude voornanaelijk afkomstig van buiten de vestiging 

7.2.1 Fen op de tien vestigingen heeft te maken met fraude van buiten 
Fraude van buitenaf komt voor bij 9% van de bedrijven en instellingen. Bedrijven die 
aangeven dat ze door fraude van buitenaf zijn getroffen, overkomt dit gemiddeld 4,2 

keer per jaar. Fen grove schatting op basis van deze frequentie van het totaal aantal 

fraudegevallen voor alle sectoren is 285.000. 

Er is geen verschil in frequentie tussen de diverse sectoren. Wel is er verband met de 

vestigingsomvang: naarmate de grootte van vestigingen toeneemt, is de kans op 
externe fraude groter. 

7.2.2 Fraude door het eigen personeel lijkt nauwelijks voor te komen 
Bedrijven en instellingen noemen fraude door het eigen personeel sporadisch: slechts 

2%. Een indicatieve schatting van de frequentie waarmee fraude door het eigen 

personeel voorkomt, is 5,9 keer per jaar per getroffen vestiging. Een indicatieve 
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schatting van het totaal aantal gevallen van fraude door het eigen personeel komt 
hiermee op 51.000 gevallen. 

7.3 Totale schade door fraude geschat rond €178 miljoen 

De meeste bedrijven en instellingen ondervinden geen schade als gevolg van fraude 
van buitenaf. De schade als gevolg van interne fraude is voor veel vestigingen 
onbekend. De directe en indirecte schade zijn weergegeven in onderstaande 
grafieken. 

43 I Directe en indirecte schade door fraude van buiten de vestiging (in euro) 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van fraude van buitenaf (n=578) 
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44 I Directe en indirecte schade doorfraude van eigen personeel (in my) 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van fraude door eigen personeel (n=102) 

Directe schade 
De bedrijven en instellingen die directe schade hebben door fraude van buitenaf, 

worden gemiddeld met een bedrag van € 8.500 belast. We schatten de totale directe 
schade van buitenaf op ongeveer € 70 miljoen. De gemiddelde directe schade door 
fraude door het eigen personeel is hoger: € 15.000. Daarmee komt de totale directe 
schade door interne fraude eveneens op ongeveer € 70 miljoen uit. Hoewel interne 
fraude sporadisch voorkomt, is de schade die ermee gemoeid is dus relatief groot. 

Indirecte schade 
Als bedrijven indirecte schade oplopen als gevolg fraude van buitenaf dan bedraagt 
dat gemiddeld € 1.400. De totale indirecte schade door fraude van buiten de 
onderneming bedraagt naar schatting € 8 miljoen. De gemiddelde indirecte schade 
door interne fraude is naar schatting ruim € 7.000. De raming voor de totale indirecte 
schade komt op basis hiervan uit op € 30 miljoen. 

7.4.1 Fen vijfde van de getroffen bednjven en instellingen meldt fraude 
Van de bedrijven en instellingen die slachtoffer zijn van fraude, meldt eenviffde (20%) 

dit bij de politie. Op basis van een frequentie van gemiddeld 3,1 meldingen per jaar 

per getroffen vestiging schatten wij het totale aantal meldingen van fraude op 46.000 
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per jaar. Dit betekent dat 14% van het totaal aantal gerapporteerde fraudegevallen 
door de vestigingen worden gemeld aan de politie. 

In de sector vervoer, opslag en communicatie maakt twee op de vijf getroffen 
bedrijven melding van fraude (40%). Eenmanszaken stellen de politie nauwelijks op de 
hoogte (3% van de getroffen bedrijven). 

7.4.2 Uri op de lien vestigingen doet aangifte 
De helft van de bedrijven en instellingen die melding maakt, doet aangifte. Dit houdt 
in, dat een op de tien (10%) van de getroffen vestigingen aangifte doet op het 
politiebureau. 

7.4.3 Vestigingen melden fraude met omdat zij het probleem zelf 
aanpakken 

De belangrijkste reden om fraude niet te melden, is het zelf aanpakken van het 
probleem. Deze en andere redenen om fraude niet te melden aan de politie staan 
hieronder vermeld. 

45 I Redenen omfraude niet te melden bij de politie 

Reden 	 % 
Probleem zelf aangepakt 	 45 
Schade was te Idein (binnen eigen risico) 	19 
Polite doet er toch niets aan 	 16 
Verzekering dekt de schade toch niet 	 7 

Geen tijd 	 7 
Niet aan gedacht / niet bij stil gestaan 	 7 

Gemeld bij andere instantie 	 6 
Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	4 
Anders 	 11 

Bron: NIPO, 2002 
Basis: heeft fraude niet gemeld bij de politie (n=479) 

Sector 
Groothandelaren melden vaak meerdere redenen waarom zij geen melding hebben 
gemaakt van fraude. Zijn noemen vaker dan gemiddeld dat ze zelf het probleem 
hebben aangepakt (62%), dat de politie er niets aan doet (32%) en dat ze ontevreden 
zijn over de manier waarop de politie de laatste aangifte heeft afgehandeld (17%). 

Organisatie-omvang en regio 
Er zijn geen verschillen tussen vestigingsgroottes en tussen regio's. 
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7.5 Lijst van vermoedelijke daders divers van samenstelling 

De lijst van vermoedelijke daders van fraude is divers van aard. Tweevijfde (40%) van 
de bedrijven en instellingen die met fraude wordt geconfronteerd, weet niet wie de 

dader is. Andere belangrijke dadersgroepen zijn criminele organisaties (15%), klant 
opdrachtgever (15%) en vast personeel (11%). 

46 1 Vemwedelifice dader van fraude 
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Bron: N1PO, 2002 

Basis: slachtoffer van fraude (n=642) 
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8 	Computercriminaliteit bestaat voornamelijk uit 
virusverspreiding 

Onder computercriminaliteit verstaan we die vormen van criminaliteit, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een computer. 

8.1 Computervirus voomaamste criminaliteitsvorm 

Een op de tien bedrijven en instellingen (11%) heeft te maken met 
computercriminaliteit. In totaal gaat het om ruim 80.000 vestigingen. Bij bijna al deze 
organisaties (90%) gaat het om een computervirus. In mindere mate noemen de 
getroffen bedrijven misbruik van gegevensbestanden, sabotage of onbruikbaar maken 
van personal computers, netwerken of mainframes en sabotage of wijzigen van 
programmatuur. 

47 / Vormen van computercriminaliteit 

Vorni van computercriminaliteit 	 % 

Computervirus 	 90 

Inbraak in of misbruik van gegevensbestanden 	 11 

Sabotage of onbruikbaar maken van pc's, netwerken of mainframes 	4 

Sabotage of wijziging van programmatuur 	 2 

Andere vorm van computercriminaliteit 	 8 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van computercriminaliteit (n=5.141) 

Bij de bedrijven en instellingen waar computercriminaliteit voorkomt, gebeurt dit 
gemiddeld 15 keer per jaar. Het totaal aantal delicten schatten we op ongeveer 
1.180.000. 

8.2 Computercriminaliteit komt vooral voor in de financiele 
en zakelijke dienstverlening 

Computercriminaliteit komt relatief veel voor bij financiele en zakelijke 
dienstverleners (21%). In deze sector komt inbraak in of misbniik van 
gegevensbestanden relatief veel voor (22% van de geconfronteerde bedrijven). Binnen 
de sector komt computercriminaliteit vaker dan gemiddeld voor bij reisbureaus en 
advocatenkantoren (30%). 
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48 I Computercriminaliteit per sector 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Detaithandel I autorep. 

Totaal 

Financiele en zakelijke diensnrerlening 	 ; 21 

11 

Groothandel ir 13 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Bouwnijverheid 

	

Vervoer, opslag, communicatie 	 6 

	

Landbouw 	 6 

Horeca MI1=1114 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 

Organisatie-omvang en regio 
Bedrijven met meer dan 100 werlcnemers worden relatief vaak geconfronteerd met 

computercriminaliteit (21%). In het zuiden van Nederland komt computercriminaliteit 
minder vaak voor dan elders (9%). 
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8.3 Totale schade door computercriminaliteit geschat op €53 
miljoen 

De helft van de getroffen bedrijven en instellingen ondervindt geen schade door 
computercriminaliteit. 

49/ Directe en indirecte schade door computercriminaliteit 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van computercriminaliteit (n=547) 

Als bedrijven en instellingen directe schade oplopen, bedraagt dit gemiddeld 
ongeveer € 1.000. De totale directe schade als gevolg van computercriminaliteit 
ramen we op €26 miljoen. 

14 

De gemiddelde indirecte schade is € 1.300. Een raming van de totale indirecte schade 
komt uit op € 27 miljoen. 

8.4 Computercriminaliteit bijna nooit gemeld bij de politie 

Twee op de honderd bedrijven en instellingen (2%) die slachtoffer zijn van 
computercriminaliteit, melden dit delict bij de politie. Van deze groep doen de 
meeste dit maar een keer per jaar (83%). Grote bedrijven (100 werknemers of meer) 
maken vaker melding (16% van de geconfronteerde vestigingen). Als een vestiging 
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melding maakt, dan betekent dit in de meeste gevallen dat ook daadwerkelijk 

aangifte wordt gedaan (82% van alle meldingen is aangifte). 

De voornaamste reden om geen melding te maken hangt waarschijnlijk samen met 

de aard van de computercriminaliteit (voornamelijk computervirussen). De meest 

genoemde reden om computercriminaliteit niet te melden is dan ook dat bedrijven 
en instellingen het probleem zelf aanpakken. 

50/ Redenen om computercriminaliteit met te melden by de politie 

Reden 

Probleem zelf aangepalct 	 44 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	27 

Pane doet er toch niets aan 	 22 

Geen tijd 	 9 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 6 

Niet aan gedacht niet bij slit gestaan 	 5 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	3 

Anders 	 4 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft computercritninaliteit niet gemeld bij de politic (n=524) 

8.5 Dader meestal onbekend of een anonieme 
virusverspreider 

Bijna tweederde (61%) van de bedrijven en instellingen tast in het duister over de 

identiteit van de dader. Ruim een lcwart (27%) geeft aan dat de dader een 

virusverspreider is. Een op de zestien bedrijven (6%) vermoedt dat een klant of 
opdrachtgever verantwoordelijk is voor het delict. Dit percentage wordt sterk 

beinvloed door de financiele en zakelijke dienstverlening: 11% van de bedrijven in 

deze sector is belaagd door een klant of opdrachtgever. Er zijn geen belangrijke 
verschillen tussen grootteklassen en regio's. 
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51 1 Vermoedelijke dader by computercriminaliteit 

27% 

• onbekend 

Ell anonieme virusverspreider 

0 ldant / opdrachtgever 

• leverancier 

ea vast personeelslid 

• anders 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van computercriminaliteit (n=547) 
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9 	Een op de veertien organisaties slachtoffer van 
geweldsdelicten 

Onder geweldsdelicten verstaan we voorvallen zoals mishandeling, bedreiging en 

afpersing of een zedendelict. Van alle bedrijven en instellingen heeft 7% te maken 
met een of meet geweldsdelicten tegen het personeel. Dit betekent dat ruim 54.000 

vestigingen met dergelijke delicten worden geconfronteerd. 

9.1 Geweldsdelicten met name in de non-profit sectoren 

In de non-profit sectoren openbaar bestuur en onderwijs (16%) en de gezondheids- en 
welzijnszorg (15%) hebben meet dan twee keer zo veel instellingen met 

geweldsdelicten te maken als gemiddeld. Bij de sector openbaar bestuur en onderwijs 

komen geweldsdelicten bij openbaar bestuursinstellingen (27%) meet voor dan bij 
onderwijsinstellingen (9%). Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn het met 

name de ziekenhuizen waar geweldsdelicten voorkomen (26% van de ziekenhuizen 
wordt hiermee geconfronteerd). 

Ook in de detailhandel, de horeca en in de sector vervoer, opslag en communicatie 

komen geweldsdelicten bij relatief veel bedrijven voor. Binnen de detailhandelssector 
valt met name de categorie drogisterijen, parfumerieen en kledingzaken op: bijna een 
Icwart (24%) van deze bedrijven zegt te maken te hebben met geweldsdelicten. 

52/ Geweldsdelicten per sector 

I Openbaar bestuur en onderwijs 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Totaal 	 7 

	

Vervoer, opslag, communicatie 	 12 

	

Horeca 	 12 

	

Detailhandel / autorep. 	  12 

	

Financiele en zakelijke chenstverlening 	 5 

	

Cult. recr. en ov. dienstverlening 	 4 

Landbouw r 4 

Groothandel  

15 

16 

Industrie 

3  Bouwnijverheid  

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: alle bedrijven en instellingen (n=5.141) 
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Naarmate bedrijven en instellingen groter zijn, neemt de kans dat zij slachtoffer zijn 
van een geweldsdelict toe. Van de eenmanszaken wordt 3% geconfronteerd 
geweldsdelicten. Een op de zeven (14%) bedrijven en instellingen met 20 tot 49 
werknemers wordt slachtoffer en onder de vestigingen met 50 tot 99 werknemers is 
het slachtofferschap 16%. Onder bedrijven en instellingen met meer dan 100 
werknemers komen geweldsdelicten voor bij meer dan een kwart (29%). 

Bij de bedrijven en instellingen die slachtoffer zijn van een of meerdere 
geweldsdelicten komt dit gemiddeld 8,5 keer per jaar voor. Het totaal aantal 
geweldsdelicten per jaar ramen we op 440.000. 

9.2 Bedreiging meest voorkomende geweldsdelict 

Het meest voorkomende geweldsdelict is bedreiging (86%). Mishandeling komt voor 
bij een op de zeven (13%) vestigingen die te maken hebben gehad met 
geweldsdelicten. 

53/ Vormen van geweldsdelicten 

Geweldsdelict 	 % 
Bedreiging 	 86 

Mishandeling 	 15 

Beroving 	 3 

Afpersing 	 2 

Agressief gedrag 	 2 

Verbaal geweld 	 2 

Zedendelict 	 1 

Anders 	 3 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van geweldsdelict (n=453) 

Sector 
Bedreiging komt in gelijke mate voor in de diverse sectoren. Mishandeling komt 
relatief vaak voor bij instellingen in de sector openbaar bestuur en onderwijs (38%). In 
de sector vervoer, opslag en communicatie zijn een op de tien (11%) getroffen 
bedrijven het slachtoffer van afpersing. Beroving komt in deze sector ook relatief veel 
voor (20% van de getroffen bedrijven). 

Organisatie -omvang 
Mishandeling komt vaker voor bij de grootste bedrijven (100 werknemers of meer). 
Bijna de helft (46%) van deze bedrijven en instellingen, die te maken hebben met 
geweldsdelicten, heeft te maken met deze geweldsvorm. 
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Regio 

In het zuiden van Nederland komt mishandeling minder vaak voor (6% van de 
getroffen vestigingen). 

9.3 Totale schade door geweldsdelicten geschat op € 10 
miljoen 

De gemiddelde directe schade die getroffen bedrijven en instellingen als gevolg van 

geweldsdelicten oplopen wordt geraamd op € 1.200 per vestiging die schade 
ondervindt. De totale directe schade schatten we op basis hiervan op ongeveer €6 
miljoen. 

Als een vestiging indirecte schade oploopt bedraagt dit gemiddeld ruwweg € 1.500 

per getroffen vestiging. De totale indirecte schade ramen wij op ongeveer €4 miljoen. 

9.4 Helft van de getroffen bedrijven en instellingen meldt 
geweldsdelict 

De helft (50%) van alle vestigingen die te maken hebben met geweldsdelicten, meldt 

dit bij de politie. Gemiddeld doen bedrijven en instellingen die melding maken dit 2,5 

keer per jaar. Het totaal aantal meldingen schatten we op 67.000. Dit is 15% van het 
totaal aantal geweldsdelicten. Ruim een vijfde van de geconfronteerde bedrijven en 
instellingen doet daadwerkelijk aangifte (22%). 

In de sector openbaar bestuur en onderwijs meldt tweederde (67%) van de 

geconfronteerde instellingen een geweldsdelict. Bedrijven en instellingen met meer 

dan 20 werknemers maken ook vaker dan gemiddeld melding (ruim tweederde van 
de vestigingen). 

De voomaamste reden om geen melding te maken is, dat bedrijven en instellingen de 
problemen zelf aanpakken. Wat opvalt vergeleken met de delicten die we tot nu toe 

hebben behandeld is, dat e'en op de twintig vestigingen (5%) het delict niet meldt 

vanwege de angst voor represailles of wraakacties door de dader. 
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54 I Redenen em geweldsdelicten niet aan te geven by de politie 

Reden 	 % 

Probleem zelf aangepakt 	 53 

Politie doet er toch niets aan 	 30 

Geen tijd 	 9 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	 9 

Niet ernstig genoeg 	 7 

Angst voor represailles / wraakactie van dader 	 5 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	 4 

Verzekering vergoedt schade ook zonder aangifte 	 2 

Anders 	 9 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: meldt geweldsdelict niet bij de politie (n=195) 

Grote bedrijven (100 of meer werknemers) pakken vaker dan gemiddeld het probleem 
zelf aan (79% van degenen die geen melding doen). 

9.5 Dader vaak klant of opdrachtgever 

De helft van de bedrijven en instellingen (52%) die slachtoffer zijn van 
geweldsdelicten wijst een klant of opdrachtgever als vermoedelijke schuldige aan van 
het laatste delict. In bijna een op de vijf gevallen is het onbekend wie het delict heeft 
gepleegd. 
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55 I Vermoedelifice dader bij geweldsdelicten 

1% 

20 

a klant / opdrachtgever 

0 onbekend 
1% 	: 	 0 crinhnele organisatie 

ingehuurd personeelslid 

m vast personeelslid 
3% ■•••"—i-ea 52%  

• leverancier 

3% -atif •anders 

Sweet niet 

17% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van geweldsdelict (n=453) 

Vier van de vijf horecagelegenheden (81%) wijst de klant of een gast of bezoeker aan 

als dader. Ook in de detailhandel wordt de dader meestal gezocht in de klantenkring 
(62% van de geconfronteerde bedrijven). 

In de gezondheids- en welzijnszorg wordt meer dan de helft (53%) van de 

geweldsdelicten veroorzaakt door patienten of clienten. In meer dan de helft (59%) 
van dergelijke gevallen speelt een gedragsstoornis van de patient een rol. 

Bij meer dan een op de vier (29%) onderwijsinstellingen die te maken hebben gehad 
met een geweldsdelict, is een leerling de dader. 
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10 Sectorspecifieke en overige criminaliteit 

Naast de delicten inbraak, diefstal, vernielingen, fraude, computercriminaliteit en 
geweldsdelicten is onderzocht of bedrijven en instellingen met nog andere vormen 
van delicten geconfronteerd worden. In de sectoren detailhandel en autoreparatie, de 
horeca en financiele en zakelijke dienstverlening is het voorkomen van overvallen 
onderzocht. Daamaast is in de horeca geinventariseerd in welke mate criminaliteit 
gericht tegen klanten voorkomt. In het onderwijs en de zorg is criminaliteit gericht 
tegen leerlingen of patienten onderzocht. 

10.1 Een op de honderd bedrijven in de detailhandel, horeca 
en fmanciele en zakelijke dienstverlening slachtoffer 
van een overval 

Een op de honderd (1%) bedrijven in de sectoren detailhandel en autoreparatie, de 
horeca en de financiele en zakelijke dienstverlening heeft wel eens te maken met 
overvallen. Gezien het beperkte aantal waarnemingen is het niet mogelijk om 
projecties te maken naar de gehele populatie in deze sectoren. Wel kunnen we 
vaststellen dat in de detailhandel en in de horeca voornamelijk de kassa en de 
geldkluis het doelwit van overvallen zijn. Bedrijven melden overvallen in de meeste 
gevallen bij de politie. De dader is meestal onbekend. 

10.2 Criminaliteit tegen gasten, leerlingen en patienten 

10.2.1 Een op de vijf horecagelegenheden heeft te maken met criminaliteit 
tegen gasten 

In de horeca heeft bijna een op de vijf bedrijven (17%) te maken met criminaliteit die 
tegen gasten of bezoekers is gericht. Het gaat dan voornamelijk om inbraak in auto's 
van gasten (18% van de geconfronteerde bedrijven), beroving (16%), diefstal van 
bezittingen (15%) en mishandeling (14%). De vermoedelijke dader is meestal een 
andere gast, klant of bezoeker. 

10.2.2 Een op de zes onderwijsinstellingen constateert criminaliteit gericht 
tegen leerlingen 

Criminaliteit waarvan leerlingen het slachtoffer worden, komt bij een op de zes 
onderwijsinstellingen voor. Bedreiging is de meeste voorkomende vorm (40% van de 
geconfronteerde vestigingen), gevolgd door mishandeling (22%). 

Eenderde (30%) van de onderwijsinstellingen die criminaliteit tegen leerlingen 
constateert, wijst een andere leerling aan als vermoedelijke dader. Een op de zeven 
(14%) verdenkt een ouder van het delict. 
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10.2.3 an op de twintig zorginstellingen neemt crirninaliteit tegen 
patienten of clienten waar 

Criminaliteit die is gericht op patienten of clienten bij instellingen in de gezondheids-
en welzijnszorg, komt voor bij 6% van de vestigingen. Het gaat in 39% van de gevallen 
om diefstal van bezittingen. 

10.3 Overige vormen van criminaliteit 

Circa een op de twintig (5%) bedrijven en instellingen is slachtoffer van een andere 
vorm van criminaliteit dan wij tot nu toe hebben besproken. In de praktijk zijn dit 

rond 715.000 vestigingen. Grote vestigingen (100 werknemers of meer) hebben hier 

vaker last van (10%). 

De overige vormen van criminaliteit die worden genoemd zijn zeer divers van aard. 

Wanbetaling wordt het meeste genoemd (10% van de met overige criminaliteit 
geconfronteerde bedrijven en instellingen). Overlast door drugsgebruik, geluid en 

hangjongeren komt bij 8% voor. De vraag is of we deze aspecten moeten aanmerken 

als criminaliteit. Gezien het feit dat de ondervraagden deze vormen spontaan 
noemen, kunnen we in ieder geval constateren dat dit in de perceptie van de 
ondervraagden gaat om criminaliteit. 

Bedrijven en instellingen die te maken hebben met dergelijke overige 

criminaliteitsvormen, overkomt dit met een gemiddelde frequentie van 21,3 keer per 

jaar. Op basis hiervan schatten wij het totaal aantal overige delicten op 712.000 per 
jaar. 

10.4 Totale schade door overige criminaliteit geschat op € 82 
miljoen 

De totale directe schade als gevolg van overige delicten schatten we op ongeveer € 47 
miljoen. De indirecte schade ramen we op € 35 miljoen. 

10.5 Minderheid bedrijven en instellingen meldt overige 
criminaliteit bij de politie 

Bijna twee op de vijf (38%) bedrijven en instellingen die met vormen van overige 
criminaliteit te maken hebben, stellen de politie hiervan op de hoogte. Gemiddeld 

maken deze vestigingen 3,5 keer per jaar melding. Het totaal aantal meldingen 

schatten we op 41.000, 6% van het totaal aantal delicten. Eenderde (36%) van de 
vestigingen die melding maakt, doet daadwerkelijk aangifte. 

Tussen de verschillende sectoren, grootteklassen en regio's zijn geen betekenisvolle 
verschillen geconstateerd. 

De belangrijkste reden voor vestigingen om de politie niet in te lichten is, dat de 
organisatie het probleem zelf aanpakt (38% van de groep die geen melding maakt). 
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56 I Redenen om overzge vormen van criminaliteit niet te melden by de politie 

Reden 
Probleem zelf aangepakt 	 38 

Politie doet er toch niets aan 	 31 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	9 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 8 

Geen bewijs 	 8 

Risico van negatieve publiciteit 	 5 

Anders 	 7 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: meldt overige criminaliteit niet bij de politie (n=141) 

Er bestaan geen statistisch betekenisvolle verschillen voor de afzonderlijke sectoren, 
grootteklassen en regio's. 

10.6 Lijst van vermoedelijke daders divers van samenstelling 

In tweevijfde (40%) van de gevallen is de vermoedelijke dader onbekend. Een kwart 
(23%) van de getroffen vestigingen verdenkt een klant of opdrachtgever als 
vermoedelijke dader. Bijna een op de tien (8%) getroffen vestigingen wijst een vast 
personeelslid aan. 
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57 1 Vernwedelifke dader van overige criminaliteit 

1% 

23% 

O onbekend 

klant opdrachtgever 

O vast personeelslid 

o buurtbewoner 

• criminele organisatie 

O ingehuurd personeelslid 

toeleverancier 

o anders 

o weet niet 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van overige criminaliteit (n=453) 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen I NIPO CormaArnsterdam I  juli 2002 I 61 



11 Helft bedrijven tevreden over politie bij melding 
criminaliteit 

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat het meldings- en aangiftegedrag 
wisselt per delict. Van alle bedrijven en instellingen heeft meer dan een kwart (27%) 
het afgelopen jaar een of meer delicten gemeld, en heeft 15% van een of meer 
delicten in officiele zin aangifte gedaan op het politiebureau. 

In onderstaande tabel staat voor de verschillende delicten weergegeven, welk 
percentage van de getroffen bedrijven en instellingen het delict meldt, dan wel 
aangifte doet op het politiebureau. 

58 I Meldings- en aangzftegedrag van de met criminaliteit geconfronteerde bedryven 

Delict 	 Melding Aangif' te 

Inbraak 	 85% 	42% 

Diefstal 	 57% 	31% 

Vemieling/brandstichting/graffiti 	43% 	20% 

Fraude 	 20% 	10% 

Computeraiminaliteit 	 2% 	2% 

Geweldsdelicten 	 50% 	22% 

Overige delicten 	 38% 	14% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: slachtoffer van betreffende delict 

De helft (49%) van de bedrijven en instellingen die melding en/of aangifte doen is over 
het geheel genomen tevreden of zelfs zeer tevreden over de manier waarop de politie 
die melding van delicten afhandelt. Eenderde (33%) is ontevreden over het optreden 
van de politie. 
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59 I Mate van tevredenheid met het afhandelen van meldingen en aanpften door de palitie 

IZeer tevred 

Tevreden „ 
Niet tevreden, met ontevreden 

Ontevreden 	 , 
Zier ante Vliden 

Weet niet 

Totaal 

4 

100 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld bij de politie (n=1.907) 

100 

De non-profit sectoren zijn over het algemeen meer tevreden over het optreden van 

de politie dan bedrijven in de andere sectoren. Met name instellingen in de sector 
openbaar bestuur en onderwijs zijn (zeer) tevreden (69%). Landbouwbedrijven zijn 

daarentegen vaker ontevreden (51%). 

De tevredenheid hangt samen met de omvang van de vestiging: grote bedrijven en 

instellingen zijn vaker tevreden dan kleine bedrijven en instellingen. Van de 

eenmanszaken is 39% tevreden over de afhandeling van meldingen en aangiftes door 
de politie, terwijl van de bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers 61% 

tevreden is. 

Er zijn geen verschillen in tevredenheid tussen de diverse regio's. 

11.1 Het uitblijven van resultaat belangrijkste reden voor 
ontevredenheid 

Vooral de (schijnbaar) passieve houding en het uitblijven van zichtbaar resultaat zijn 
de belangrijkste redenen om ontevreden te zijn over de rol van de politie. 
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60 I Redenen voor ontevredenheid 

de politie deed niets \ had geen tijd 	 51 

geen zichtbaar resultaat E.SESMONMEMENSI  34 

geen terugkoppeling tefiNESEM:;:l  19 

niet seneus genomen INEMEN  12 

van aangifte geen preventieve werking uitgegaan Mall  10 

lange wachttijden .?:?;:1'.;:mg; 10 

politie liet de dader weer vrij .qt 4 

geen kennis van zaken 01 3 

anders Min: 6 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60% 

Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is (zeer) ontevreden over de politie (n=554) 

Er zijn geen statistisch betekenisvolle verschillen gevonden voor de afzonderlijke 
sectoren, vestigingsgrootten en regio's. 

11.2 Snelle en correcte afhandeling bepaalt tevredenheid 

Bedrijven en instellingen die te spreken zijn over het optreden van de politie geven 
als belangrijkste redenen hiervoor de snelheid waarmee de politie de melding 
afhandelt, het probleemoplossend vermogen van de politie, de inhoudelijke kennis en 
de correcte afhandeling. In onderstaande grafiek staan zij weergegeven. 

Verder worden diverse antwoorden gegeven, zoals klantvriendelijkheid, 
behulpzaamheid, samenwerking, luisteren goed naar je, nemen de tijd, 
betrokkenheid en dergelijke. Deze redenen worden ieder door enkele procenten van 
de tevreden bedrijven en instellingen genoemd. 
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61/ Redenen voor tevredenheid 

Correcte athandeling 

Probleemoplossend 
vermogen politie 

Kennis van zaken 

Daders gepakt 

Serieus genomen 

Terugkoppeling / op de 
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5 

Er zijn geen verschillen tussen sectoren, grootteklassen en regio. 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is tevreden over de politie (n=1048) 
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12 Een op de vijf bedrijven en instellingen laat zich 
adviseren; weinig vestigingen participeren in 
projecten 

12.1 Inwinnen advies hangt samen met 
criminaliteitsproblematiek 

Een op de vijf bedrijven en instellingen (21%) laat zich adviseren op het terrein van 
criminaliteitspreventie en veiligheid. Bedrijven en instellingen die zich laten 
adviseren beschouwen criminaliteit vaker als een probleem dan bedrijven en 
instellingen die zich niet laten adviseren. Dit verklaart, waarom in de detailhandel 
(29%) en in de sector openbaar bestuur en onderwijs (31%) bijna een op de drie 
vestigingen zich laat adviseren. Eerder hebben we al geconstateerd, dat dit de 
sectoren zijn waar veel vestigingen criminaliteit als een probleem beschouwen. 

Eveneens bestaat er een verband tussen het inwinnen van advies en de mate waarin 
delicten voorkomen: relatief veel bedrijven en instellingen die zich laten adviseren 
zijn meervoudig slachtoffer van criminaliteit. Bovendien zijn de frequenties waarmee 
een getroffen vestiging te maken heeft met een criminaliteitsvorm hoger bij 
geadviseerde vestigingen. 

Er is daarnaast duidelijk samenhang tussen vestigingsomvang en het inwinnen van 
advies: de grotere bedrijven en instellingen zijn eerder geneigd zich te laten adviseren 
(50-99 personen 32% en 100 medewerkers of meer 46%). Eenmanszaken laten zich in 
een op de zes gevallen (16%) adviseren. 

12.2 Elektronische beveiliging en diefstalpreventie meest 
populaire adviesterrein 

In veruit de meeste gevallen hebben de ingewonnen adviezen te maken met 
elektronische beveiliging van de vestiging en het voorkomen van diefstal door 
derden. 
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62 I Adviestareinen 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: laat zich adviseren (n=1.225) 

Sector 
In het openbaar bestuur en onderwijs winnen instellingen die zich laten adviseren, 

vaak advies in op het gebied van vandalismepreventie (52%), openbare ordeproblemen 

(38%) en beveiliging van gegevens (52%). 

Overvalpreventie is vooral een adviesgebied bij detailhandelaren (54% van de 

geadviseerde bedrijven). Indien bedrijven in deze sector zich laten adviseren, gebeurt 
dat ook vaak over het voorkomen van diefstal door derden (75%), diefstal door 

personeel (37%) en over vandalismepreventie (45%). 

In de horeca is advies over openbare ordeproblemen populair (37%), alsmede over de 

preventie van criminaliteit die gericht is op gasten of bezoekers (41%). Bijna alle 

restaurants (92%) laten zich adviseren over elektronische beveiliging. Vergeleken met 
andere sectoren winnen horecagelegenheden weinig advies in over het voorkomen 

van diefstal (42%). 

Meer dan eenderde (38%) van de bouwbedrijven die zich laat adviseren, laat dat doen 

ten aanzien van het voorkomen van diefstal op de bouwplaats. Een lcwart van de 

geadviseerde bouwbedrijven (28%) wint advies in over het voorkomen van 
vemielingen op het bouwterrein. 

In de sector vervoer, opslag en communicatie laat 6Enderde van de geadviseerde 
bedrijven zich voorlichten over het voorkomen van diefstal tijdens opslag. Andere 
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adviesteneinen in deze sector zijn voorkoming van diefstal van of uit 
transportmiddelen (29%), herkenning diefstalrisico's in de logistiek (23%) en preventie 
vandalisme aan transportmiddelen (15%). 

Organisatie-omvang 
Naarmate bedrijven groter zijn, winnen zij op meer terreinen advies in. Zo hebben 
bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers die zich hebben laten 
adviseren, dit gemiddeld op 8 terreinen laten doen. Eenmanszaken winnen gemiddeld 
op twee gebieden advies in. Voor vrijwel elk adviesgebied geldt dan ook, dat grotere 
bedrijven zich hierover vaker laten adviseren dan kleinere bedrijven. Uitzondering 
hierop is de overvalpreventie; over dit aspect laten met name bedrijven en 
instellingen met 2-4 werknemers (41%) en met 5-9 werknemers (42%) zich adviseren 
(tegen 33% gemiddeld). Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit, dat vooral 
detailhandelsbedrijven zich laten adviseren over overvalpreventie. 

Regio 
Geadviseerde bedrijven en instellingen gevestigd in het zuiden van Nederland laten 
zich vaker dan gemiddeld voorlichten over preventie van diefstal door derden (73%). 

12.3 Bedrijven en instellingen laten zich meestal adviseren 
door beveiligingsbedrijven 

Eenderde (34%) van de bedrijven en instellingen klopt voor advies aan bij private 
beveiligingsbedrijven. Ruim een kwart (28%) laat zich adviseren door de politie. 

63 I Adviserende partijen 
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Basis: laat zich adviseren (n=1.226) 
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Sector 

Instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg laten zich vaker dan andere bedrijven 

en instellingen adviseren door de politie (41%). Ondememingen in de sector vervoer, 
opslag en communicatie laten zich juist weinig door de politie voorlichten (16%). Zij 

maken relatief veel gebruik van de kennis van het hoofdkantoor of van 

beveiligingsexperts van de vestiging zelf (17%). 

Horecaondernemingen worden relatief vaak door de gemeente geadviseerd (13%). Zij 

maken nauwelijks gebruik van een verzekeringsbedrijf. Bedrijven in de industriele 
sector winnen daarentegen relatief vaak het advies van verzekeringsbedrijven in 
(16%). 

Organisatie-omvang 

De omvang hangt nauwelijks samen met de keuze voor een type adviseur. 

Regio 

Bedrijven en instellingen in het noorden van het land maken weinig gebruik van de 

mogelijkheid om zich te laten adviseren door de politie (15% versus 28% gemiddeld). 

12.4 Weinig bedrijven participeren in projecten 

Een klein gedeelte van de bedrijven (6%) participeert in projecten op het gebied van 

(bestrijding van) criminaliteit, openbare orde en veiligheid. Ook hier zien we een 

duidelijke relatie met de criminaliteitssituatie: bedrijven en instellingen die 
deelnemen aan projecten ervaren criminaliteit vaker als een probleem dan niet-

deelnemende vestigingen. Zij zijn ook vaker dan gemiddeld meervoudig slachtoffer. 

De sector openbaar bestuur en onderwijs springt duidelijk in het oog: eenderde (32%) 

van de instellingen heeft de afgelopen 12 maanden meegewerkt aan een project. Ook 

in de horeca is de participatie groter dan gemiddeld (11%). In de landbouw is het 
aantal bedrijven dat deelneemt aan projecten het laagst (2%). 

Het aantal bedrijven en instellingen dat deelneemt aan projecten hangt samen met de 
organisatie-omvang: naarmate bedrijven en instellingen groter zijn nemen meer van 

hen deel aan projecten op het terrein van criminaliteitsbestrijding. 

12.5 Projecten geric_ht op beveidiging omgeving en op 
algemene criminaliteitspreventie meest in trek 

Onder bedrijven die deelnemen aan projecten, zijn beveiligingsprojecten van de 

omgeving het meest geliefd. Andere projecten waaraan zij veelvuldig deelnemen zijn 

gericht op algemene criminaliteitspreventie. 
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64/ Soort project waaraan bednfven en instellingen deelnemen 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: neemt deel aan project (n=486) 

Sector 
De waarnemingen per sector zijn beperkt, hetgeen alleen indicatieve uitspraken 
toestaat. Groothandelaren nemen vaker aan beveiligingsprojecten voor de omgeving 
deel dan andere bedrijven en instellingen. Bij detailhandelaren is algemene 
criminaliteitspreventie het meest populair. Bouwbedrijven die deelnemen aan 
projecten, participeren vooral in projecten gericht op de beveiliging van gebouwen. In 
de sector openbaar bestuur en onderwijsinstellingen zijn projecten met betrekking 
tot vandalisme het meest in trek. 

Relatief veel vestigingen in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening 
nemen deel projecten die zijn gericht op de preventie van criminaliteit tegen gasten 
of bezoekers. Horecaondernemingen richten zich op projecten over algemene 
criminaliteitspreventie en het project 'Wilt Uitgaan'. 

Organisatie-omvang en regio 
Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de verschillende grootteklassen 
en regio's. 
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12.6 Projecten worden veelal door de politie georganiseerd 

De projecten waar bedrijven en instellingen aan deelnemen, worden meestal 
georganiseerd door de politie (41%). Daarnaast organiseren ook gemeentes, 

buurtverenigingen en brancheorganisaties projecten. 

65/ OtganEatoren van projecten 
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Bron: NIPO, 2002 

Basis: deelgenomen aan projecten (n=486) 

Projecten waaraan instellingen in de sector openbaar bestuur en onderwijs 

deelnemen worden meestal georganiseerd door de politie (54%). Verschillen tussen 
grootteklassen en regio's zijn niet aanwezig. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 	Disproportionele stTatificatie en herweging 
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Disproportionele stratificatie en herweging 

De structuur van de zakelijke markten wordt gekenmerkt door een scheve verdeling: 
er zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatief weinig grote 
ondernemingen. Ook de verdeling over sectoren en regio's is ongelijkmatig. Om over 
de afzonderlijke sectoren, subbranches, grootteklassen en regio's betrouwbare en 
valide uitspraken te kunnen doen, is de steekproef disproportioneel gestratificeerd 
naar sector, subbranche, bedrijfsgrootte en politieregio. 

Disproportionele stratificatie houdt in dat, om voldoende waamemingen te 
realiseren, gecorrigeerd wordt voor penetratiecijfers. Bepaalde categorieen 
(bijvoorbeeld: grote ondernemingen) worden in de steekproef welbewust opgehoogd 
en in andere categorieen (bijvoorbeeld bedrijven met 1 werkzame persoon) worden, 
naar rato van het aantal bedrijven in de populatie, minder interviews gerealiseerd. In 
de analyse wordt hier uiteraard voor gecorrigeerd. 

De herweging gebeurt aan de hand van de NIPO Business Monitor. De Business 
Monitor is een grootschalig telefonisch onderzoek waarvoor jaarlijks van 20.000 
bedrijfsvestigingen een groot aantal bedrijfseconomische gegevens wordt vastgelegd 
(waaronder: omzet, bedrijfsresultaat, personeelsomvang en personeelsontwikkelingen 
etc.). De informatie uit de Business Monitor wordt onder andere gebruikt om het 
Handelsregister te corrigeren en voor bedrijven in de diverse sectoren van het 
bedrijfsleven bestaanskansen te bepalen. Met deze bestaanskansen berekent het NIPO 
de werkelijke omvang en samenstelling van het Nederlandse bedrijfsleven. 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de NIPO Business Monitor verwijzen 
wij naar het Handboek Monitor Bedrijven en Instellingen. 
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Ongewogen en herwogen cijfers 

De steekproef is herwogen op sector, bedrijfsgrootte en regio. Voor de 
bovengenoemde achtergrondkenmerken vermelden wij hieronder zowel de gewogen 
als de ongewogen cijfers. 

66 I Sector 

	

Ongewogen 	Gewogen 
Sector 	 abs. 	% 	Abs. 	% 
Landbouw 	 415 	8 	103.185 	14 

Industrie 	 420 	8 	 49.100 	7 

Bouwnijverheid 	 507 	10 	61.910 	8 

Detailhandel en autoreparatie 	 723 	14 	166.140 	22 

Horeca 	 302 	6 	 43.390 	6 

Groothandel 	 409 	8 	 71.170 	9 

Vervoer, opslag en communicatie 	 403 	8 	 26.170 	3 

Financiele instellingen en zakelijke diensrverlening 	506 	10 	128.745 	17 

Overige dienstverlening 	 406 	8 	 43.270 	6 

Openbaar bestuur en onderwijs 	 557 	11 	16.435 	2 

Gezondheids- en weizijnszorg 	 493 	10 	42.745 	6 

Totaal 	 5.141 	100 	752.260 	100 

67 I Masse werkzame personen 

	

Ongewogen 	Gewogen 
Masse werlczame personen 	abs. 	% 	abs. 	% 
1 	 1.093 	21 	311.880 	41 

2-4 	 1.212 	24 	261.075 	35 

5-9 	 956 	19 	85.540 	11 

10-19 	 869 	17 	45.535 	6 

20-49 	 630 	12 	30.146 	4 

50-99 	 233 	5 	10.518 	1 

100+ 	 148 	3 	7.565 	1 

Totaal 	 5.141 	100 	752.260 	100 
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68 I Politieregio 

	

Ongewogen 	Gewogen 

Politieregio 	 Abs. 	% 	Abs. 	% 
(1) Groningen 	 210 	4 	25.133 	3 

(2) Friesland 	 201 	4 	31.537 	4 

(3) Drenthe 	 210 	4 	21.810 	3 

(4) Ijsselland 	 209 	4 	23.981 	3 

(5) Twente 	 211 	4 	27.723 	4 

(6) Noord- en Oost-Gelderland 	212 	4 	35.487 	5 

(7) Gelderland-Midden 	 214 	4 	28.169 	4 

(8) Gelderland-Zuid 	 218 	4 	24.309 	3 

(9) Utrecht 	 207 	4 	52.584 	7 

(10) Noord-Holland-Noord 	211 	4 	29.675 	4 

(11) Zaanstreek-Waterland 	171 	3 	13.046 	2 

(12) Kennemerland 	 169 	3 	25.219 	3 

(13) Amsterdam-Amstelland 	201 	4 	49.754 	7 

(14) Gooi en Vechtstreek 	 165 	3 	14.465 	2 

(15) Haaglanden 	 214 	4 	41.103 	5 

(16) Hollands Midden 	 218 	4 	31.661 	4 

(17) Rotterdam-Rijnmond 	212 	4 	49.316 	7 

(18) Zuid-Holland-Zuid 	 201 	4 	24.007 	3 

(19) Zeeland 	 204 	4 	20.104 	3 

(20) Midden- en West-Brabant 	216 	4 	50.665 	7 

(21) Brabant-Noord 	 220 	4 	32.494 	4 

(22) Brabant-Zuid-Cost 	 215 	4 	35.629 	5 

(23) Limburg-Noord 	 215 	4 	24.614 	3 

(24) Limburg-Zuid 	 206 	4 	25.146 	3 

(25) Flevoland 	 211 	4 	14.629 	2 

Totaal 	 5.141 	100 	752.260 	100 
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Bijlage 2 	Beschrijving populatie op achtergrondkemnerken 
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Beschrijving populatie op achtergrondkenmerken 

In totaal zijn 5.141 bedrijven ondervraagd. De resultaten van deze gesprekken zijn 
herwogen naar regio, bedrijfsgrootte en sector. Op grond van gegevens uit de NIPO 
Business Monitor schatten wij dat in totaal 752.260 bedrijfsvestigingen en instellingen 
actief zijn. Een meer gedetailleerde beschiijving van de wegingsprocedure staat 
beschreven in bijlage 1. 

Deze bijlage beschrijft de ondervraagde bedrijven op grond van een aantal 
achtergrondkenmerken waarnaar in het onderzoek is gevraagd. 

69 I Klasse werkzame personen 
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Basis: Alle bedrijven (n=5141) 

Lanbouwbedrijven zijn over het algemeen klein van omvang. De meeste vestigingen 
tellen slechts een werknemer (78%). Ook hebben relatief weinig vestigingen meer dan 
5 werlcnemers (3%). De sectoren financiele instellingen / zakelijke dienstverlening en 
cultuur en overige dienstverlening kennen ook relatief veel eenmanszaken, 
respectievelijk 58% en 49%. De detailhandel en de horecabedrijven tellen in de meeste 
gevallen minder dan 10 werknemers per vestiging (92% en 90%). 

De sector openbaar bestuur en onderwijs telt relatief veel grotere vestigingen, 88% 
van de vestigingen heeft meer dan 10 werknemers, tegen 12% gemiddeld. De industrie 
telt ook relatief veel grote vestigingen, ruim een lcwart (27%) van de vestigingen heeft 
meer dan 10 werknemers. 
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70/ Regio 

10% 

De drie grote steden huisvesten relatief veel detailhandelaren en autoreparateurs, 30% 

vergeleken met 22% gemiddeld. Het noorden en het zuiden van het land kent relatief 
veel landbouwbedrijven, respectievelijk 20% en 17% tegen 14% gemiddeld. In het 

oosten van het land zijn relatief veel eenmanszaken gevestigd, 46% tegen 41% 

gemiddeld. Het aantal vestigingen met 2-4 werknemers is daar echter weer iets lager 
(31% tegen 35%). 

Een aantal achtergrondkemnerken in cijfers 

71 I Geografische lzgging 

abs. 

In het centrum van een stedelijke agglomeratie 	216.905 	29 

Mn de rand van een stedelijke agglomeratie 	341.279 	45 

Buiten een stedelijke agglomeratie 	 191.010 	25 

Anders 	 2.725 	0 
Weet niet / wil niet zeggen 	 340 	0 

Totaal 	 752.260 	100 

44% 0 west 
O noord 
o oost 
0 mid 

Bron: NIPO. 2002 

Basis: alle bedrijven (n=5.141) 
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72 1 Functie respondent in de vestiging 

Functie 	 abs. 	% 
Eigenaar 	 392.607 	52 

Directeur 	 137.052 	18 

Bedrijfsleider 	 55.151 	7 

Echtgeno(o)t(e) van de directeur 	 46.851 	6 

Hoofd financiele afdeling 	 4.185 	1 

Manager 	 16.083 	2 

Administratief medewerker 	 14.771 	2 

Anders 	 85.560 	12 

Totaal 	 752.260 	100 

73/ Omzet 2001 (excl. BTW) in miljoenen euro's 

Omzet 	 abs. 	% 

>=500 	 103 	0 

200-499 	 3.410 	0 

100-199 	 1.568 	0 

50-99 	 2.991 	0 

40-49 	 1.662 	0 

30-39 	 1.644 	0 

20-29 	 3.395 	0 

10-19 	 6.485 	1 

5-9,9 	 15.983 	2 

2-4,9 	 28.887 	4 

1-1,9 	 26.770 	4 

0,5-0,9 	 46.499 	6 

0,1-0,5 	 166.930 	22 

<0,1 	 174.076 	23 

Weet nietigeen antwoord 	 271.856 	36 

Totaal 	 752.260 	100 
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74 I Aard van de locatie van de vestiging 

abs. 

Kantorencomplex 	 20.033 	3 

Handelscentrum of bedrijfsverzamelgebouw 	29.362 	4 

Winkelcentrum 	 97.049 	13 

Bedrijfs- of industrieterrein 	 92.607 	12 

Afzonderlijk lcantoorgebouw of bedrijfspand 	131.993 	18 

Bedrijf in woonhuis 	 301.914 	40 

Anders 	 79.302 	10 

Totaal 	 752.260 	100 
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Bijlage 3 	Nielsen-gebieden en politieregio's 
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75 1 Nielsen-gebieden en de bifrehorende politieregio's 

Nielsen Politieregio 
Noord 	(01) Groningen 

Noord 	(02) Friesland 

Noord 	(03) Drenthe 

Oost 	(04) Usselland 

(05) Twente 

Oost 	(06) Noord- en Oost Gelderland 

(7) Gelderland Midden 

(8) Gelderland Zuid 

Oost 	(25) Flevoland 

West* 	(09) Utrecht 

West* 	(10) Noord-Holland-Noord 

(11) Zaanstreek-Waterland 

(12) Kennemerland 

(13) Amsterdam-Amstelland 

(14) Gooi en Vechtstreek 

West* 	(15) Haaglanden 

(16) Hollands Midden 

(17) Rotterdam-Rijnmond 

(18) Zuid-Holland-Zuid 

Zuid 	(19) Zeeland 

Zuid 	(20) Midden- en West Brabant 

(21) Brabant-Noord 

(22) Brabant Zuid-Oost 

Zuid 	(23) Limburg-Noord 

(24) Limburg-Zuid 
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Bijlage 4 	Respons 
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Respons 

Deze bijlage beschrijft de procedures die zijn gevolgd om de kwaliteit van de respons 
te controleren. Ofschoon de methodes van steekproeftrekking het gevaar van 
selectiviteit zoveel mogelijk beperken, blijkt in de onderzoekspraktijk echter dat 
regelmatig sprake is van (enige vorm van) selectieve respons. Deze selectieve respons 
vertekent de uitkomsten van een onderzoek. Hoe lager de respons, des te groter de 
kans op een selectieve respons. 

De bereidwilligheid om mee te werken aan een onderzoek hangt van vele factoren af, 
maar wordt deels bepaald door de betrokkenheid bij en de interesse in het 
onderwerp. Hoe groter de interesse in en betrokkenheid bij een bepaald onderwerp, 
hoe groter de kans op deelname aan een onderzoek hierover. Degenen die 
geinteresseerd zijn in een bepaald onderwerp gedragen zich vaak niet alleen in 
onderzoek, maar ook in werkelijkheid anders dan niet geinteresseerden. 

De centrale vraag is of dit ook opgaat voor de Monitor Bedrijven en Instellingen. Het 
antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van de respons enerzijds en de 
aard van de respons anderzijds. Bij beide zaken staan we hieronder stil. 

NIPO heeft tijdens het telefonische veldwerk nauwkeurig geregistreerd om welke 
redenen bedrijven en instellingen deelname aan het onderzoek hebben geweigerd. 
Indien mogelijk is van bedrijven en instellingen die deelname aan het interview 
weigerden, vastgesteld of zij in de afgelopen twaalf maanden bij de politie melding 
hebben gedaan van criminaliteit (dit heeft immers mogelijk invloed op de bereidheid 
tot deelname). Dit gegeven en de non-responsmotieven zijn betrokken in de non-
responsanalyse die na afloop van het veldwerk is uitgevoerd. In deze analyse worden 
tevens relevante inschrijvingskenmerken (sector, bedrijfsgrootte, regio) van niet-
responderende bedrijven en instellingen vergeleken met het profiel van bedrijven die 
wel medewerking verlenen. 
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Hoogte respons 
Aan de Monitor Bedrijven en Instellingen meting 2002 hebben 5.141 vestigingen van 
bedrijven of instellingen meegewerkt. Hiervoor zijn in totaal 13.874 vestigingen 

benaderd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de respons als de non-
respons. 

76/ Respons en non-respons 

Geslaagd 

Abs. 	Perc. 

5.141 	37% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprek/ antwoordapparaat 	 2.471 	18% 

Weigering persoon zielc/afwezig 	 1.641 	12% 

Weigering te druk/geen tijd 	 2.881 	21% 

Weigering principieel 	 1.468 	11% 

Overige weigeringen 	 272 	 2% 

Totaal 13.874 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek / antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, kijken wij alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 

contact is gerealiseerd: in totaal 11.403 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 5.141 

meegewerkt en 6.262 geweigerd. Ads we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 

bedrijfsvestigingen 45%. Dit percentage is zeer goed te noemen voor business to 
business onderzoek. 

Respons per sector 
Bij de netto respons per sector valt op dat een aantal sectoren een zeer hoge respons 
halen. Dit zijn het openbaar bestuur en onderwijs (62%), cultuur, recreatie en overige 
dienstverlening (53%) en de horeca (50%). De sectoren landbouw (40%), de 

bouwnijverheid (40%) en transport en communicatie (38%) halen een respons die 
relatief laag is ten opzichte van het gemiddelde van dit onderzoek. Deze sectoren 

werken vaak niet mee aan het onderzoek uit tijdgebrek. Desalniettemin zijn de 

responspercentages van deze sectoren ten opzichte van business-to-business 
onderzoek in het algemeen goed te noemen. 
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77 Netto respons per sector 

Totaal 

Openbaar bestuur en onderwijs 

Cultuur, recreatie, overige dienstverlening 11111111111111111111111111111111=53 

Horeca 

Financiele instellingen en zakelijke dienstverlening 	 471111.11=1..111 

Detailhandel en auto(reparatie) 1111111111/1/1111111111146 

Industrie 

Groothandel 

Bouwnijverheid 

Landbouw, jacht-, bosbouw, visserij 	 40 

Gezondheids- en welzijnszorg 	 39 

Transport en communicatie J 	381 

45 

50 

62 

0441/1EINM111 

143 

40■II1M• 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70% 

Bron: NIPO, 2002 

Respons per bedrOgrootte en regio 
Bij de netto respons per bedrijfsgrootte valt op dat eenmanszaken een lagere respons 
dan gemiddeld hebben (32%), hoewel nog steeds normaal te noemen voor business-to-
business onderzoek. De respons in het westen van het land blijft wat achter ten 
opzichte van het gemiddelde (41%). Ook hier is het responspercentage nog steeds goed 
te noemen. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons - 45% is zeer goed voor business to business onderzoek - 
geeft geen aanleiding om op voorhand emstige selectiviteit te verwachten. Om te 
kunnen vaststellen of deze veronderstelling terecht is, is een vergelijking gemaakt 
tussen het meldingsgedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnamen en 
bedrijven die deelname weigerden. 

Aan deze laatste groep bedrijven (weigeraars) is gevraagd of zij in de afgelopen 12 
maanden bij de politie melding hebben gemaakt van criminaliteit tegen de vestiging. 
Van de vestigingen die een antwoord konden of wilden geven op deze vraag is dit 
antwoord vergeleken met de meldingscijfers van bedrijven die wel aan het onderzoek 
deelnamen. 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen I NIPO Consu/tAmsterdam I  juli 2002 I 87 



78 Meldingsgedrag respondenten en weigeraars naar sector 

Openbaar bestuur en ondenvijs 

Transport en communicatie 

Cultuur. recreatie. overige dienstverlening 

Tom) ilealr.1111111127  

27 

Detailhandel en autoireparatin ;Mr 39  

Horeca 	 33 

31 

Gezondheids- en welzijnszorg 11151M,1 

Groothandel 	 1111 	26 

— 

Bouwniivetheid MIMINEN 26 

" 

	

Industrie 	 23 

	

Landbouw. jachb. bosbouw. visserij 	 17  

	

Financiele instellingen en zakelijke dienstverlening 	 16 

79/ Meldingsgedrag respondenten en weigeraars naar bednffigrootte 

61 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70% 

Ook voor bedrijfsgrootte zijn de meldingspercentages vergeleken van de weigeraars 

die een antwoord konden of wilden geven op deze vraag met de meldingscijfers van 
bedrijven die wel aan het onderzoek deelnamen. 

1 wp 	2-4 wp 	5-9 wp 	10-19 wp 	20-49 wp 	50-99 wp 	100+ wp 

Resp 	weig 	Resp weig 	Resp weig resp 	weig resp 	weig 	resp 	weig 	resp 	weig 

Melding 14 	10 28 	10 39 	18 	49 	19 	58 31 	67 26 	77 	35 

Voor zowel bedrijfsgrootte als voor sector zien we dat de meldingspercentages van de 

bedrijven die wel meededen aan het onderzoek steeds hoger liggen dan die van de 
weigeraars. 

Wat betekent dit voor de aard van de respons? 
Bij het interpreteren van de aard van de respons spelen twee factoren een rot: 
1. herinneringseffecten van de deelnemende bedrijven 

2. het meldingspatroon van sectoren en bedrijfsgrootten onderling 

El Respondenten 

Weigeraars 

Bron: NIPO, 2002 
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Herinneringseffecten van de deelnemende bedrifven 
Een mogelijke reden voor de hogere meldingscijfers van de respons is het feit dat 
deze bedrijven een uitgebreide vragenlijst beantwoorden over de hen overkomen 
criminaliteit. Spontaan zullen veel bedrijven niet meteen denken aan graffiti of 
vernielingen, dan wel computervirussen of zelfs maar inbraale. Deze soorten 
criminaliteit passeren alle de revue en worden aan de respondent voorgelegd en 
stimuleren zo zijn herinnering. 

De non-responderende bedrijven beantwoorden alleen een algemene vraag of zij 
melding hebben gedaan van criminaliteit. Het merendeel van de delicten die veel 
impact hebben gehad op de onderneming door hun ernst dan wel de hoogte van de 
schade, zullen deze bedrijven zich waarschijnlijk we! herinneren. Het is echter 
aannemelijk dat zij hierdoor de bovengenoemde 'minder zware' delicten over het 
hoofd zien. 

Bij het interpreteren van de meldingscijfers nemen wij daarom aan dat het 
meldingsgedrag van de zwaardere delicten voor de non-respons grotendeels 
overeenkomt met dat van de respons. De non-respons laat daarentegen waarschijnlijk 
veel meldingen van lichte criminaliteit onbedoeld achterwege. 
Dit herinneringseffect leidt ertoe dat we de hogere meldingscijfers van de respons 
interpreteren niet zozeer als een overschatting van de repons, maar als een 
onderschatting van de non-respons. 

Onderlinge patronen 
Tenslotte vertoont het meldingsgedrag van de sectoren en bedrijfsgrootten onderling 
hetzelfde patroon voor de respons als voor de non-respons. Ook bij de weigeraars 
doen grotere bedrijven vaker melding dan kleinere bedrijven. Ook het 
meldingsgedrag van de verschillende sectoren vertoont hetzelfde beeld voor de 
respons als voor de non-respons. 

Conclusie 
Samenvattend stellen we vast dat de hoogte van de respons geen aanleiding geeft tot 
het vermoeden van selectiviteit. De aard van de respons is minder eenvoudig te 
interpreteren. Op basis van de bovenstaande bevindingen hebben wij echter de 
indnik dat de Monitor Bedrijven en Instellingen een goed beeld geeft van de 
criminaliteits- en veiligheidssituatie onder Nederlandse bedrijven en instellingen. Om 
deze reden hebben wij besloten niet corrigerend te wegen voor verschillen in 
aangiftegedrag tussen responderende en weigerende bedrijfsvestigingen. 

5  Dit blijkt oak uit de vele telefonische reacties die wit hebben ontvangen naar aanleiding van de 
aankondigingsbrief Veel bedryven zijn van mening dat "zij nooit wat te maken hebben met 
criminaliteir en vragen zich daarom af of zij wel relevant zijn voor het onderzoek. Na toelichting 
dat criminaliteit oak vernielingen of inbraak kan inhouden, zeggen veel bedryven hun 
medewerking alsnog toe. 
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Bijlage 5 	Methodologische verantwoording 
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De gebruikte toets 

De verschillen tussen resultaten zijn statistisch getoetst met behulp van de z-toets. 
Wanneer er sprake is van significante verschillen (bij een 95% 
betrouwbaarheidsniveau), wordt daaraan in het rapport aandacht besteed. In de 
andere gevallen kan men aannemen dat de verschillen vanuit statistisch oogpunt 
onvoldoende betekenisvol zijn om te vermelden. 

Gepresenteerde cijfers 

In de rapportages worden de volgende uitkomsten vermeld: 
• penetratiecijfers / percentages (bijvoorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door 

inbraak in gebouwen); 
• gemiddelden (gemiddelde frequenties, gemiddelde bedragen). 

Naast percentages en gemiddelden worden schattingen van de volgende `totalen' 
gepresenteerd: 
• totaalbedrag investeringen in preventiemaatregelen; 
• totale (schade)bedragen; 
• het totaal aantal keer dat een bepaald delict is voorgekomen; 
• het totaal aantal meldingen van een bepaald delict. 

Berekening van de totaalschattingen 
De schattingen van de totalen komen als volgt tot stand: 
1) we nemen de ongewogen bedragen of aantallen voor elk individueel bedrijf; 
2) om te voorkomen dat onwaarschijnlijk lage of hoge opgaven het beeld verstoren, 

worden de 5% hoogste en 5% laagste opgaven (de zogenaamde uitschieters) buiten 
de beoordeling gelaten; 

3) de opgaven `weet niet' en `geen antwoord' worden ook buiten beschouwing 
gelaten (missing values); 

4) deze `geschoonde bedragen of aantallen worden driedimensionaal gewogen naar 
bedrijfsgrootte, sector en regio. Het gewicht dat bij de weging aan een bedrag of 
aantal wordt toegekend, bepaalt hoe zwaar de waarde meetelt in het uiteindelijke 
gemiddelde bedrag of gemiddelde aantal voor de gehele sector; 

5) deze gemiddelde uitkomsten worden vermenigvuldigd met de populatie-omvang 
afkomstig uit de Business Monitor, om tot een totaabedrag of totaakantal te 
komen. 

Statistische marges 

De resultaten in dit onderzoek zijn steekproefuitkomsten. Dit betekent dat we 
rekening moeten houden met zekere statistische marges rondom de gepresenteerde 
uitkomsten. Bij elke uitkomst geldt, gegeven de spreiding in de antwoorden en het 
aantal ondervraagde bedrijven, een betrouwbaarheidsmarge. Dit betekent dat de 
werkelijke waarde - met een betrouwbaarheid van 95%- tussen de grenzen van die 
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marge zal liggen. Voor het vaststellen van de marges hanteren wij de volgende 
formules: 

80 1 Formules voor het vaststellen van de statistische marges 

Penetratie-cijfers / percentages: 

Gemiddelden (frequenties, bedragen): 

Totalen (bedragen, aantallen): 

In deze formules worden de volgende symbolen gebruilct: 
p: 	het aangetroffen percentage 

n: 	de steekproefomvang 
SE: 	de standaardfout van het gemiddelde€ 
N: 	de populatie-omvang 

Een aantal (fictieve) rekenvoorbeelden 

1,96 • V {(p(1-p))/n) 

1.96 • SE 

1.96 ' N * SE 

De ongewogen steekproefgroottes worden in deze rapportage steeds vermeld. Met de 

behulp van deze steekproefgrootte en de onderstaande formules (uitgezonderd de 
formules die de standaardfout bevatten), lcunnen de bijbehorende marges worden 

berekend. Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe dergelijke marges lcunnen 
worden berekend. 

Percentages 
Voorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door inbraak in gebouwen. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
0,05 +ft 1,96 * V {(0,05 * (1 -0,05)0010} = 0,05 +/- 0,013 
Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het percentage in 
de hele onderzoekspopulatie tussen 3,7% en 6,3% zal liggen. 

Gemiddelden 
Voorbeeld 1: gemiddelde frequentie 

De gemiddelde frequentie van inbraak in gebouwen is 1,6 keer. 

De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
1,6 +/- 1,96 • 0,158 = 1,6 +/- 0,3 

Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de frequentie in 

de hele onderzoekspopulatie tussen de 1,3 en 1,9 zal liggen. 

6  De standaardfouten zijn niet opgenomen in de rapportages. De formule voor het berekenen 

van de standaardfout is: SE = s / V n. Hierbij is s = de steekproefstandaarddeviatie. 
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Voorbeeld 2: gemiddelde schade 
De gemiddelde directe schade als gevolg van inbraak is euro 9.000. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
9.000 +/- 1,96 * 1,34 = 9.000 +/- 2.626 
Dit wil zeggen dat met 93% zekerheid mag worden aangenomen dat de gemiddelde 
directe schade in de hele onderzoekspopulatie tussen de 6.376 en 11.626 euro zal 
liggen. 

Totalen 
Voorbeeld 1: totaal aantal delicten 
Het totaal aantal inbraken in gebouwen wordt geschat op 4.629. 
De statistische marge hierom bedraagt: 
4.629 +/- 1.96 • 54.743 * 0.0008 = 4.629 +/- 900 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het totaal aantal 
inbraken in gebouwen in de hele populatie tussen 3.729 en 5.529 ligt. 

Voorbeeld 2: totale directe schade 
De totale directe schade als gevolg van inbraak geschat op 70.586.000. 
De statistische marge hierom bedraagt: 
70.586.000 +/- 1.96 * 54.743 * 195 = 70.586.000 +1- 20.923.000 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale directe 
schade als gevolg van inbraak in de hele populatie tussen 49.663.000 en 91.509.000 
ligt. 

Voorbeeld 3: totale schade (direct + indirect) 
Indirecte en directe schade voor de gehele sector. 
De totale schade voor de gehele sector berekenen wij door de totale directe schade en 
de totale indirecte schade bij elkaar op te tellen. 
De totale schade onder alle bedrijven en instellingen als gevolg van inbraak komt op 
70.586.000 + 
30.163.000 = 100.749.000 gulden. 
De statistische marge hierom bedraagt: 
100.749.000 +/- 1.96 * 54.743 • 306 = 100.749.000 +/- 32.832.662 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale schade 
onder alle bedrijven en instellingen als gevolg van inbraak in de hele populatie 
(afgerond) tussen 67.916.000 en 133.582.000 ligt. 
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Bijlage 6 	Samenstellilig van de Begeleidingscommissie 

81 I Begeleidingscommissie 

Dhit prof. dr. H. Hummels. voorzitter 	Universiteit Nyenrode 

Mw. drs. J.W. Plaisier 	 WODC. Ministerie van Justitie 

Mw. mr. M.B.M. Sourbag 	 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties 

Mw. drs. G.M.M. de Wit 	 Ministerie van Justitie 

Dint mr. drs. H.K. Klamer 	 Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie 

Dhr. mr. J. A. Lam 	 MICE Nederland 

Dhr. J.J. Geerdink 	 Politie Regio Drenthe 

Z1296 I Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen NIPO Cotuu/t Amsterdam I juli 2002 I 94 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122

