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Inleiding

Informatie voor beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing en veiligheid
De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van Neder-
landse bedrijven vast te stellen en inzicht te verschaffen in de maatregelen die zij nemen om
de criminaliteit terug te dringen. De MCB maakt het mogelijk om op basis van feiten en
cijfers te discussiëren over de veiligheid van bedrijven en de maatregelen die nodig zijn om
de veiligheid te vergroten.

Onderzoek omtrent veiligheid in de samenleving heeft een hoge attentiewaarde. Burgers en
bedrijven hechten groot belang aan de veiligheid in de samenleving en het onderwerp staat
hoog op de politieke agenda. Bovendien heeft het kabinet zich meetbare doelen gesteld
waarop het kan worden beoordeeld. Dit noopt tot consciëntieus onderzoek naar de feiten en
cijfers over criminaliteit en veiligheid in het bedrijfsleven, die onweerlegbaar dienen te zijn.
De MCB voorziet hierin.

Ontwikkeling Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven
In 1999 startten de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
met een initiatief om in de informatiebehoefte rond criminaliteit bij bedrijven en instellingen
te voorzien. Voor dit initiatief - destijds de Monitor Bedrijven en Instellingen (MBI) genoemd
- werd in 1999 een pilot-onderzoek uitgevoerd in drie sectoren van het Nederlandse
bedrijfsleven. Het doel van de pilot was het ontwikkelen van een onderzoeksinstrument
waarmee een betrouwbaar beeld kon worden verkregen van de criminaliteits- en
veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in het Nederlandse bedrijfsleven en de
rol die de politie daarbij speelt. Het door middel van deze pilot ontwikkelde
onderzoeksinstrumentarium werd in 2002 ingezet om de criminaliteits- en veiligheidssituatie
voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven te onderzoeken.1

Aanpak in 2004
Beide ministeries hebben in 2004 wederom opdracht gegeven tot een meting teneinde de
ontwikkelingen op dit gebied te monitoren. Het onderzoek heeft een andere naam gekregen,
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB), omdat in 2004 alleen nog bedrijven en geen
instellingen in het onderzoek zijn meegenomen. Ook is een beperkter aantal sectoren
onderzocht. Om tot nauwkeurige schattingen van het aantal delicten te komen is het
onderzoek van 2004 een veel groter aantal bedrijven in de steekproef opgenomen dan in
2002. Terwille van de nauwkeurigheid is voor een zo optimaal mogelijke verdeling over de
grootteklassen binnen de onderzochte sectoren gezorgd.

                                                
1 De resultaten van de MBI 2002 zijn onder meer te vinden op www.npc-web.nl.
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De vraagstelling, de daaruit voortvloeiende vragenlijsten en wijze van datavergaring door
middel van telefonisch onderzoek zijn goeddeels gelijk geweest aan de aanpak van 2002.

Er is in 2004 voor gekozen om het onderzoek te richten op de volgende sectoren2:
§ Bouwnijverheid
§ Detailhandel en autoreparatie
§ Horeca
§ Vervoer, opslag en communicatie
§ Financiële en zakelijke dienstverlening

In de MCB zijn vragen gesteld over inbraak, diefstal, vernieling en geweld. Daarnaast is een
categorie ‘overige delicten voorgelegd’. In vergelijking tot de MBI 2002 betekent dit, dat
fraude en computercriminaliteit zijn vervallen.

Doel van het onderzoek
Het hoofddoel van de MCB 2004 is geweest het nauwkeurig in kaart brengen van de feiten en
cijfers over slachtofferschap van Nederlandse bedrijven en de maatregelen die zij nemen om
de criminaliteit terug te dringen of hun veiligheid te vergroten. De MCB dient ook informatie
op te leveren over de maatschappelijke effecten van het veiligheidsbeleid.

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meting in 2004 hebben zwaar gewogen in de
onderzoeksopzet. In het handboek staat beschreven welke keuzes zijn gemaakt bij de opzet
van het onderzoek.

Gebruikers
De primaire gebruikers zijn de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De informatie uit de MCB dient voor het sturen van het veiligheidsbeleid
en ter politieke verantwoording. Daarnaast is er een brede kring van andere (potentiële)
gebruikers. Voor elk van deze partijen heeft de MCB een specifieke gebruikswaarde.
• bedrijven en koepelorganisaties: de MCB biedt zicht op de criminaliteitsproblemen in de

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

• gemeenten en de  politiekorpsen die een belangrijke rol vervullen bij de handhaving van
veiligheid;

• andere ministeries: op departementaal niveau biedt de monitor beleidsinformatie, zowel
over de ontwikkeling van criminaliteit als over de inspanningen van de politiekorpsen en
bedrijven. Aangezien veiligheid een belangrijk aspect is van de kwaliteit van het
ondernemersklimaat, heeft ook het ministerie van Economische Zaken steeds meer
aandacht voor het onderwerp.

                                                
2 Ten opzichte van de MBI 2002, betekent dit dat de sectoren Landbouw, jacht- en bosbouw, Visserij,
Industrie, Groothandel, Openbaar bestuur en Onderwijs, Gezondheids- en welzijnszorg en Overige
Dienstverlening buiten het bestek van de meting zijn gebleven.
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Opzet van de rapportage
Deze rapportage bevat de resultaten voor de MCB-meting 2004. Bij het opstellen van dit
rapport is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheids-
situatie in de sectoren. In de rapportage wordt de nadruk gelegd op beleidsevaluatie. Door de
aard van de gestelde vragen en de zeer grote steekproefomvang (37.831 ondervraagde
bedrijfsvestigingen) leent het onderzoek zich ook goed tot het bestuderen van operationele en
beleidsvoorbereidende vraagstukken door na te gaan hoe beleidsdoelstellingen van de
overheid in de cijfers tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld als het gaat om het terugbrengen
van criminaliteit, het stimuleren van ondernemers tot het nemen van maatregelen of het
vergroten van de tevredenheid van ondernemers met het optreden van de politie. Het
spiegelen van de onderzoeksuitkomsten aan beleidsdoelstellingen behoorde echter niet tot de
verstrekte opdracht.

De delicten staan centraal in de rapportage: met name het vaststellen van het aantal gepleegde
delicten. Per delict behandelen we voorts 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 aangifte. Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat 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. Ook beschrijven we de tevredenheid van bedrijven
met het optreden van de politie.

Waar relevant wordt in de rapportage een uitsplitsing  naar subsector, bedrijfsgrootte en regio
gepresenteerd. Voor de vergelijking naar regio is het uitgangspunt de indeling naar de
Nielsen-gebieden, een in de marketing gebruikelijke indeling van Nederland in 5 gebieden.
De bijlagen bevatten onder meer een overzicht van Nielsen-gebieden en hoe deze zich
verhouden tot de bestaande politieregio´s (bijlage 1).

De bedrijven 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.

Nauwkeurigheid van de resultaten
De resultaten die wij in dit rapport presenteren zijn gebaseerd op steekproefonderzoek. Dit
betekent dat voor de uitkomsten een bepaalde mate van nauwkeurigheid geldt. 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. Het
Handboek MCB bevat een uitgebreide methodologische verantwoording, waarin nader wordt
ingegaan op onder andere de betrouwbaarheidsmarges. De cijfers die in grafieken en tabellen
staan vermeld, zijn gewogen op sector en vestigingsgrootte.
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Wanneer sprake is van relevante 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. Het Handboek bevat een meer gedetailleerde
methodologische verantwoording.

Amsterdam,
december 2004
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1 Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek
Het veldwerk van de MCB heeft plaatsgevonden van 10 september tot en met 26 november
2004. In totaal zijn 37.831 bedrijven op vestigingsniveau telefonisch ondervraagd over de
criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het
onderzoek. 3 Het responspercentage onder de benaderde bedrijven is met 53% zeer goed te
noemen voor business-to-business onderzoek. Mogelijk vinden bedrijven het onderwerp
criminaliteit zodanig belangrijk dat men graag meewerkt. Gezien de veldwerkperiode hebben
de resultaten van het onderzoek betrekking op een groot deel van het jaar 2004 en de laatste
maanden van het jaar 2003. Uit oogpunt van leesbaarheid laten we deze verbijzondering in
het rapport verder 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 relatief weinig grote ondernemingen. Ook de verdeling over
sectoren en regio’s is ongelijkmatig. Om over de afzonderlijke sectoren, grootteklassen en
regio’s nauwkeurige uitspraken te kunnen doen, is de steekproef disproportioneel
gestratificeerd naar sector en bedrijfsgrootte.

Disproportionele stratificatie houdt in dat om nauwkeurige uitspraken te kunnen doen ,
bewust wordt afgeweken van de verhoudingen in de populatie. Bepaalde categorieën
(bijvoorbeeld: grote ondernemingen) worden in de steekproef welbewust opgehoogd en in
andere categorieën (bijvoorbeeld bedrijven met 1 werkzame persoon) worden naar rato van
het aantal bedrijven in de populatie minder interviews gerealiseerd. In de analyse wordt
hiervoor gecorrigeerd door te herwegen naar de TNS NIPO-populatie van bedrijfsvestigingen.

Ten behoeve van de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten is met de allocatie van de
aantallen gesprekken over de sectoren rekening gehouden met de verwachte spreiding in
aantal delicten (op basis van de onderzoeksresultaten MBI 2002). Er is rekening gehouden
met een spreiding in delicten en het is ook mogelijk te kijken naar de 10% van bedrijven met
de meeste delicten. In bijlage 2 zijn de belangrijkste gegevens samengevat.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde procedures verwijzen we naar de
beide bijlagen van dit rapport en naar het Handboek Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven.

                                                
3 Een klein deel van de ondervraagde bedrijven (958) zijn ook in 2002 ondervraagd. Dit maakt het mogelijk om

heel precies voor een aantal bedrijven naar ontwikkelingen te kijken.
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Gerealiseerde steekproef
In totaal zijn de 37.831 bedrijven op vestigingsniveau ondervraagd volgens de volgende
verdeling over sectoren:

1 | Gerealiseerde steekproefaantallen

Vervoer Bouw Detail-

handel

Horeca Dienst-

verlening

Totaal

Grootteklasse
(werkzame personen)

1 1560 1336 1671 791 1625 6983
2-4 2188 1454 3167 4789 3127 14725

5-9 1053 1026 2042 2045 1220 7386

10-19 758 889 1336 841 720 4544
20-49 573 638 511 348 679 2749

50-99 222 213 80 81 236 832

100+ 192 135 35 38 212 612
Totaal 6546 5691 8842 8933 7819 37831

De schatting van de schade die bedrijven 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.
Voor een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methode verwijzen we naar het
Handboek.



9

Bijlage 1 Nielsen-gebieden en politieregio’s

2 | Nielsen-gebieden en de bijbehorende politieregio’s

Nielsen Politieregio
Noord (01) Groningen
Noord (02) Friesland
Noord (03) Drenthe
Oost (04) IJsselland

(05) Twente
Oost (06) Noord- en Oost Gelderland

(07) Gelderland Midden
(08) 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

*: West wordt in 2 gebieden onderverdeeld

De 5 Nielsen regio’s zijn:
§ Drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met randgemeenten;
§ Rest West: Overige gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en

Utrecht;
§ Noord: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe;
§ Oost: Provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland;
§ Zuid: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
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Bijlage 2 Tabellen bedrijven top 10% van delicten

We presenteren in deze bijlage in tabelvorm de belangrijkste resultaten voor de bedrijven met
de 10% hoogste delicten ten opzichte van de totale groep, waarbij we ons beperken tot het
meest in het oog springende verschillen. De resultaten zijn per sector, per delict weergegeven.

Er worden 3 kolommen weergegeven:
§ De top 10%-kolom bevat de resultaten van de 10% van bedrijfsvestigingen met het

hoogste aantal delicten;
§ De kolom overig bevat de resultaten van de overige vestigingen die met het delict te

maken hebben gehad;
§ De kolom Totaal geeft de resultaten voor alle vestigingen binnen de sector.

De resultaten zijn (indien weergegeven) significant verschillend ten opzichte van de
populatie, behalve bij die zaken waar een * is geprint. (Bij melding delict bij de politie is de
kolom top 10% vergeleken met de kolom overig en niet de totaalkolom, omdat in deze kolom
ook niet-slachtoffers zijn opgenomen die uiteraard geen melding bij de politie hebben
gedaan.)
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3 | Bouw - inbraak

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

1 – 19 werkzame personen 30% 78% 92%
20 of meer werkzame pers. 70% 22% 8%

Sub-branche
Burgerlijke/utiliteitsbouw 40% 30% 27%

Grond/water/wegenbouw 26% 11% 8%

Afwerking 11% 21% 27%
Klusbedrijven 1% 11% 18%

Aard lokatie
Bedrijfs/industrieterrein 42% 31% 17%

Afzonderlijk bedrijfspand 28% 18% 13%

Bedrijf aan woonhuis 19% 39% 64%
Kantorencomlex 8% 3% 1%

Vestiging
Centrum agglomeratie 11% 13% 18%

Eigen terrein
Ja 84% 58% 47%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 97% 81% 66%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 36% 21% 12%

Meegewerkt aan projecten
Ja 11% 6% 3%

Politie op de hoogte gebracht
Ja 94% 84% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 56% 27% 12%

Te maken gehad met vernieling
Ja 61% 26% 12%

Te maken gehad met geweld
Ja 12% 5% 2%

Aantal inbraken 5.500 16.500 22.000
In %  van het totaal 26% 74%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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4 | Detailhandel - inbraak

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 9 werkzame personen 61% 83% 91%
10 - 49 werkzame personen 30% 16% 8%

50 of meer werkzame personen 10% 1% 1%

Sub-branche
Auto-detailhandel 21% 7% 4%

Auto-reparatie 23% 11% 9%
Voeding/genotmiddelen 8% 18% 14%

Drogist/kleding e.d. 2% 10% 12%

Bloemen/kappers e.d. 12% 17% 25%

Aard lokatie

Bedrijfs/industrieterrein 29% 15% 8%
Afzonderlijk bedrijfspand 31% 27% 22%

Bedrijf aan woonhuis 4% 13% 29%

Vestiging
Centrum agglomeratie 23% 37% 37%

Rand van agglomeratie 63% 44% 39%
Buiten agglomeratie 13% 19% 24%

Eigen terrein
Ja 63% 42% 35%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 97% 92% 81%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 39% 35% 25%

Meegewerkt aan projecten
Ja 10% 9% 6%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 90% 88% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 59% 45% 32%

Te maken gehad met vernieling
Ja 59% 33% 18%

Te maken gehad met geweld
Ja 20% 11% 7%

Aantal inbraken 11.000 31.000 42.000
In %  van het totaal 26% 74%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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5 | Horeca - inbraak

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie
1 – 9 werkzame personen 74% 88% 92%

10 – 49 werkzame personen 19% 11% 7%

50 of meer werkzame personen 7% 1% 1%

Sub-branche

Café’s 21% 31% 29%
Hotels/pensions 28% 11% 14%

Aard lokatie
Bedrijf aan woonhuis 15% 18% 24%

Recreatiegebied 12% 5% 4%

Vestiging
Buiten agglomeratie 23% 28% 32%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 92% 88% 77%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 37% 30% 21%

Meegewerkt aan projecten
Ja 13% 10% 8%

Politie op de hoogte gebracht
Ja 93% 88% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 46% 27% 17%

Te maken gehad met vernieling
Ja 45% 36% 24%

Te maken gehad met geweld
Ja 21% 15% 10%

Aantal inbraken 3.500 8.500 12.000
In %  van het totaal 29% 71%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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6 | Vervoer - inbraak

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 9 werkzame personen 29% 61% 78%
10 of meer werkzame pers. 71% 39% 22%

Sub-branche
Goederenwegvervoer 65% 60% 55%

Zeevaart/Vemen/Pakhuizen 5% 11% 14%

Aard lokatie
Bedrijfs/industrieterrein 53% 34% 23%

Bedrijf aan woonhuis 22% 37% 50%
Aan/Langs het water 1% 2% 3%

Eigen terrein
Ja 67% 57% 51%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 91% 84% 73%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 40% 26% 19%

Meegewerkt aan projecten
Ja 12% 8% 5%

Politie op de hoogte gebracht
Ja 88% 83% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 44% 26% 15%

Te maken gehad met vernieling
Ja 44% 31% 17%

Te maken gehad met geweld
Ja 19% 12% 7%

Aantal inbraken 6.000 11.000 17.000
In %  van het totaal 37% 63%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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7 | Dienstverlening - inbraak

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 32% 61% 80%
5 – 19 werkzame personen 23% 25% 14%

20 of meer werkzame pers. 46% 13% 5%

Sub-branche
Reclame- en adviesbureaus 21% 31% 32%

Overige dienstverlening 21% 12% 10%

Aard lokatie

Bedrijfs/industrieterrein 21% 11% 6%
Afzonderlijk bedrijfspand 31% 24% 17%

Bedrijf aan woonhuis 14% 30% 55%

Kantorencomlex 21% 14% 8%
Winkelcentrum 1% 7% 4%

Vestiging
Centrum agglomeratie 24% 37% 32%

Rand van agglomeratie 60% 46% 44%

Buiten agglomeratie 16% 17% 24%

Eigen terrein

Ja 58% 47% 37%

Maatregelen tegen criminaliteit

Ja 94% 91% 74%

Geadviseerd bij criminaliteit

Ja 53% 34% 17%

Meegewerkt aan projecten

Ja 11% 6% 4%

Politie op de hoogte gebracht

Ja* 93% 89% -**

Te maken gehad met diefstal

Ja 37% 17% 6%

Te maken gehad met vernieling

Ja 42% 23% 12%

Te maken gehad met geweld

Ja 18% 7% 4%

Aantal inbraken 7.500 26.500 34.000

In %  van het totaal 22% 37%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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8 | Bouw – diefstal

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 9 werkzame personen 31% 68% 92%
10 of meer werkzame pers. 69% 32% 8%

Sub-branche
Installatie 27% 19% 15%

Afwerking 16% 20% 27%

Klusbedrijven 6% 13% 18%

Aard lokatie

Bedrijfs/industrieterrein 43% 29% 17%
Bedrijf aan woonhuis 23% 46% 64%

Kantorencomlex 9% 2% 1%

Vestiging
Rand agglomeratie 56% 52% 42%

Eigen terrein
Ja 73% 57% 47%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 93% 79% 66%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 27% 19% 12%

Meegewerkt aan projecten
Ja 10% 5% 3%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 43% 51% -**

Te maken gehad met inbraak
Ja 60% 31% 13%

Te maken gehad met vernieling
Ja 45% 24% 12%

Te maken gehad met geweld
Ja 7% 6% 2%

Aantal diefstal 9.000 18.000 27.000
In %  van het totaal 34% 66%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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9 | Detailhandel - diefstal

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 33% 68% 77%
5 - 49 werkzame personen 63% 31% 22%

50 of meer werkzame personen 3% 1% 1%

Sub-branche
Auto-detailhandel 1% 5% 4%

Auto-reparatie 0% 5% 9%
Supermarkten 12% 12% 8%

Drogist/kleding e.d. 35% 21% 12%

Bloemen/kappers e.d. 4% 12% 25%

Aard lokatie

Winkelcentrum 57% 43% 29%
Bedrijf aan woonhuis 4% 13% 29%

Vestiging
Centrum agglomeratie 51% 47% 37%

Rand van agglomeratie 38% 35% 39%

Buiten agglomeratie 10% 17% 24%

Eigen terrein

Ja* 33% 33% 35%

Maatregelen tegen criminaliteit

Ja 95% 90% 81%

Geadviseerd bij criminaliteit

Ja 50% 34% 25%

Meegewerkt aan projecten

Ja 19% 9% 6%

Politie op de hoogte gebracht

Ja 63% 46% -**

Te maken gehad met inbraak

Ja 26% 21% 15%

Te maken gehad met vernieling

Ja 43% 30% 18%

Te maken gehad met geweld

Ja 34% 13% 7%

Aantal diefstal 950.000 570.000 1.520.000

In %  van het totaal 62% 38%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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10 | Horeca - diefstal

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 46% 62% 76%
5 – 49 werkzame personen 48% 34% 23%

50 of meer werkzame personen 5% 3% 1%

Aard lokatie
Bedrijf aan woonhuis 12% 17% 24%

Vestiging
Buiten agglomeratie 22% 27% 32%

Centrum agglomeratie 54% 44% 29%

Maatregelen tegen criminaliteit

Ja 92% 88% 77%

Geadviseerd bij criminaliteit

Ja 32% 26% 21%

Meegewerkt aan projecten

Ja 10% 11% 8%

Politie op de hoogte gebracht

Ja 35% 46% -**

Te maken gehad met inbraak

Ja 34% 27% 17%

Te maken gehad met vernieling

Ja 63% 45% 24%

Te maken gehad met geweld

Ja 28% 20% 10%

Aantal diefstal 28.500 20.500 49.000

In %  van het totaal 58% 42%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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11 | Vervoer - diefstal

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 31% 51% 67%
5- 19 werkzame personen 26% 29% 23%

20 of meer werkzame pers. 42% 21% 11%

Sub-branche
Goederenwegvervoer 34% 51% 55%

Zeevaart/Vemen/Pakhuizen 6% 11% 14%
Communicatie 19% 9% 7%

Aard lokatie
Bedrijfs/industrieterrein 39% 29% 23%

Bedrijf aan woonhuis 16% 36% 50%

Winkelcentrum 14% 4% 2%

Vestiging

Buiten agglomeratie 21% 33% 37%
Centrum agglomeratie 26% 18% 15%

Eigen terrein
Ja 66% 57% 51%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 93% 83% 73%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 38% 28% 19%

Meegewerkt aan projecten
Ja 12% 9% 5%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 58% 63% -**

Te maken gehad met inbraak
Ja 62% 36% 20%

Te maken gehad met vernieling
Ja 48% 29% 17%

Te maken gehad met geweld
Ja 35% 14% 7%

Aantal diefstal 16.000 12.000 28.000
In %  van het totaal 58% 42%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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12 | Dienstverlening - diefstal

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 38% 60% 80%
5 – 49 werkzame personen 37% 33% 17%

50 of meer werkzame pers. 24% 7% 2%

Sub-branche
Architecten/ingenieurs 5% 9% 14%

Administratiekantoren/onroerend goed 13% 22% 26%
Overige dienstverlening 49% 15% 10%

Aard lokatie
Bedrijfs/industrieterrein 27% 10% 6%

Bedrijf aan woonhuis 7% 29% 55%

Kantorencomlex 10% 14% 8%
Winkelcentrum 23% 6% 4%

Vestiging
Centrum agglomeratie 39% 42% 32%

Rand van agglomeratie 49% 39% 44%

Buiten agglomeratie 13% 19% 24%

Eigen terrein

Ja 52% 47% 37%

Maatregelen tegen criminaliteit

Ja 88% 90% 74%

Geadviseerd bij criminaliteit

Ja 47% 28% 17%

Meegewerkt aan projecten

Ja 19% 6% 4%

Politie op de hoogte gebracht

Ja* 58% 65% -**

Te maken gehad met inbraak

Ja 41% 31% 11%

Te maken gehad met vernieling

Ja 40% 23% 12%

Te maken gehad met geweld

Ja 25% 8% 4%

Aantal diefstal 11.000 17.000 28.000

In %  van het totaal 38% 62%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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13 | Bouw - vernieling

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 werkzame persoon 15% 43% 54%
2 – 19 werkzame personen 42% 41% 38%

20 of meer werkzame pers. 44% 16% 8%

Sub-branche
Grond/water/wegenbouw 35% 12% 8%

Afwerking 15% 23% 27%

Aard lokatie

Bedrijfs/industrieterrein 31% 25% 17%
Afzonderlijk bedrijfspand 25% 17% 13%

Bedrijf aan woonhuis 32% 42% 64%

Vestiging
Rand agglomeratie 59% 49% 42%

Buiten agglomeratie 26% 41% 40%

Eigen terrein

Ja 66% 52% 47%

Maatregelen tegen criminaliteit

Ja 96% 76% 66%

Geadviseerd bij criminaliteit

Ja 24% 13% 12%

Meegewerkt aan projecten

Ja 13% 5% 3%

Politie op de hoogte gebracht

Ja* 53% 46% -**

Te maken gehad met diefstal

Ja 59% 23% 12%

Te maken gehad met inbraak

Ja 59% 33% 13%

Te maken gehad met geweld

Ja 9% 7% 2%

Aantal vernieling 9.000 15.000 24.000

In %  van het totaal 38% 62%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn



24

14 | Detailhandel - vernieling

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 50% 66% 77%
5 - 49 werkzame personen 48% 33% 22%

50 of meer werkzame personen  2% 1% 1%

Sub-branche
Voeding/genotmiddelen 22% 16% 14%

Overige artikelen/Benzinestations 17% 16% 12%
Bloemen/kappers e.d. 8% 18% 25%

Aard lokatie
Winkelcentrum 38% 38% 29%

Afzonderlijk bedrijfspand 34% 25% 22%

Bedrijf aan woonhuis 9% 17% 29%

Vestiging

Centrum agglomeratie 45% 45% 37%
Buiten agglomeratie 17% 17% 24%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 98% 88% 81%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 38% 32% 25%

Meegewerkt aan projecten
Ja 12% 10% 6%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 48% 46% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 68% 52% 32%

Te maken gehad met inbraak
Ja 37% 27% 15%

Te maken gehad met geweld
Ja 30% 13% 7%

Aantal vernieling 35.000 51.000 86.000
In %  van het totaal 40% 60%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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15 | Horeca - vernieling

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 19 werkzame personen 87% 95% 97%
20 of meer werkzame personen 13% 5% 3%

Sub-branche
Restaurants 43% 50% 50%

Aard lokatie
Bedrijf aan woonhuis 10% 18% 24%

Vestiging
Buiten agglomeratie 21% 27% 32%

Centrum agglomeratie 52% 46% 39%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 95% 85% 77%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 33% 26% 21%

Meegewerkt aan projecten
Ja 16% 11% 8%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 41% 46% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 49% 31% 17%

Te maken gehad met inbraak
Ja 36% 24% 17%

Te maken gehad met geweld
Ja 40% 21% 10%

Aantal vernieling 16.500 21.500 38.000
In %  van het totaal 43% 57%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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16 | Vervoer - vernieling

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 38% 59% 67%
5 – 19 werkzame personen 27% 28% 23%

10 of meer werkzame pers. 25% 12% 11%

Sub-branche
Tram- en taxibedrijven 27% 17% 13%

Zeevaart/Vemen/Pakhuizen 8% 11% 14%

Aard lokatie

Bedrijfs/industrieterrein 33% 27% 23%
Bedrijf aan woonhuis 35% 44% 50%

Vestiging
Buiten agglomeratie 26% 39% 37%

Rand agglomeratie 55% 44% 45%

Eigen terrein
Ja 64% 52% 51%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 88% 82% 73%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 28% 22% 19%

Meegewerkt aan projecten
Ja 10% 8% 5%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 51% 50% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 44% 25% 15%

Te maken gehad met inbraak
Ja 56% 35% 20%

Te maken gehad met geweld
Ja 25% 14% 7%

Aantal vernieling 8.500 10.500 19.000
In %  van het totaal 45% 55%

*: geen significant verschil

**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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17 | Dienstverlening - vernieling

Top 10%
Slachtoffers

Overige
slachtoffers

Totaal (incl.
niet-

slachtoffers)

Top 10% Overig Populatie

1 – 4 werkzame personen 53% 69% 80%
5 – 19 werkzame personen 27% 22% 14%

20 of meer werkzame pers. 21% 9% 5%

Sub-branche
Reclame- en adviesbureaus 20% 24% 32%

Architecten, ingenieurs 7% 14% 14%
Reisbureau’s/Advocaten 25% 15% 13%

Aard lokatie
Afzonderlijk bedrijfspand 41% 29% 17%

Bedrijf aan woonhuis 17% 36% 55%

Winkelcentrum 12% 8% 4%

Vestiging

Centrum agglomeratie 53% 43% 32%
Buiten agglomeratie 8% 15% 24%

Maatregelen tegen criminaliteit
Ja 96% 86% 74%

Geadviseerd bij criminaliteit
Ja 35% 23% 17%

Meegewerkt aan projecten
Ja 12% 6% 4%

Politie op de hoogte gebracht
Ja* 41% 48% -**

Te maken gehad met diefstal
Ja 25% 12% 6%

Te maken gehad met inbraak
Ja 46% 21% 11%

Te maken gehad met geweld
Ja 17% 12% 4%

Aantal vernieling 15.500 31.500 47.000
In %  van het totaal 33% 67%

*: geen significant verschil
**: geen percentage want dit cijfer omvat ook de bedrijven die geen slachtoffer zijn
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2 Samenvattende bevindingen

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel inzicht te geven in het slacht-
offerschap van Nederlandse bedrijven en de maatregelen die zij nemen om de criminaliteit
terug te dringen. De MCB maakt het mogelijk om op basis van feiten en cijfers te discus-
siëren over de veiligheid van bedrijven en de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te
vergroten.

De onderzoeksvragen die aan de MCB ten grondslag liggen luiden:
§ Wat is de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland?
§ Wat is de aard en omvang van de schade bij bedrijven als gevolg van deze criminaliteit?
§ Welke preventieve maatregelen nemen bedrijven tegen criminaliteit?
§ Hoe is het meldingsgedrag van bedrijven als zij slachtoffer zijn van criminaliteit?
§ Wat is de ervaring en waardering van bedrijven met betrekking tot het optreden van de

politie?
§ Zijn er verschillen tussen sectoren op bovenstaande aspecten?
§ Hoe verhouden zich de uitkomsten van dit onderzoek tot de Monitor Bedrijven en

Instellingen die is uitgevoerd in 2002? Per sector gaat het daarbij met name om het
percentage bedrijven:
§ dat criminaliteit als een probleem ervaart
§ dat preventieve maatregelen heeft genomen en/of deelneemt aan projecten
§ dat criminaliteit registreert
§ dat met elk delict te maken heeft gehad
§ dat melding maakt van een delict bij de politie
§ dat tevreden is over de politie.

§ Als de bedrijven die zowel aan de MBI 2002 als de MCB 2004 hebben deelgenomen in
ogenschouw worden genomen, zijn er dan opvallende verschillen te zien als het gaat om
slachtofferschap en het nemen van maatregelen?

Het onderzoek is uitgevoerd in vijf sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven4:
§ Bouwnijverheid
§ Detailhandel en autoreparatie
§ Horeca
§ Vervoer, opslag en communicatie
§ Financiële en zakelijke dienstverlening

We presenteren in deze samenvattende bevindingen een overkoepelende beschouwing van de
resultaten uit het onderzoek aan de hand van de onderzoeksvragen. De vraag naar verschillen
tussen sectoren wordt bij elke vraag apart beantwoord.

                                                
4 Ten opzichte van de MBI 2002, betekent dit dat de sectoren Landbouw, Jacht- en bosbouw, Visserij,
Industrie, Groothandel, Openbaar bestuur en Onderwijs, Gezondheids- en welzijnszorg en Overige
Dienstverlening buiten het bestek van de meting zijn gebleven.
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Als basis voor dit hoofdstuk geldt de overzichtstabel in paragraaf 1.6, waar in één oogopslag
is te zien wat de cijfers zeggen over de beantwoording van de onderzoeksvragen. Tevens zijn
in deze tabel de belangrijkste betrouwbaarheidsmarges te vinden, waarop is gestuurd bij de
steekproefopzet. Door een  doeltreffende steekproeftrekking is het gelukt het merendeel van
deze  marges onder de 10% te houden. Dit is conform de vooraf gestelde nauwkeurigheids-
eisen voor de belangrijkste cijfers.

2.1 Wat is de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in
Nederland?

Slachtoffer te worden van criminaliteit is een fact of life voor veel bedrijven, hoewel de mate
waarin van sector tot sector uiteenloopt. Bouwbedrijven en bedrijven in de financiële en
zakelijke dienstverlening lijken er nog het minst vaak mee te worden geconfronteerd: 3 op de
10 bedrijven uit deze sectoren worden ten minste één keer slachtoffer van enige vorm van
criminaliteit. Kwetsbaarder zijn de andere drie sectoren in het onderzoek: hier varieert het
aantal bedrijven dat slachtoffer is geweest tussen de 40 en 50%.

Meervoudig slachtofferschap5 treedt minder vaak op. Over de vijf onderzochte sectoren
genomen zegt tussen de 8% en 20% slachtoffer te zijn geweest van meerdere typen delicten.
De detailhandel en de horeca worden zwaarder getroffen dan de andere sectoren. Binnen de
vervoer- en communicatiesector zien we dat 32% van de communicatiebedrijven meervoudig
slachtoffer is, een aanzienlijk hoger aantal dan bij de vervoerbedrijven (15%).6

Inbraak, diefstal en vernieling zijn de meest voorkomende vormen van criminaliteit.
Geweldsdelicten blijven hierbij achter, al is deze categorie zeker niet verwaarloosbaar in ten
minste een aantal sectoren. Diefstal in de detailhandel is op afstand de meest voorkomende
vorm van criminaliteit.

                                                
5 Meervoudig slachtoffer: een bedrijfsvestiging die in de periode van de afgelopen 12 maanden
slachtoffer van meerdere typen delicten is geweest.
6 Een onderscheid tussen de communicatie- en vervoerssector valt niet op te maken uit de
verzameltabel in deze samenvatting. In de rapportage wordt wel steeds een onderscheid gemaakt.
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18 | Aantallen delicten per sector en type delict*

Delict Bouw Detailhandel Horeca Vervoer en
communicatie

Diensten

Inbraak 21.000 42.000 12.000 17.000 34.000

Diefstal 27.000 1.500.000 49.000 27.000 28.000
Vernielingen 24.000 86.000 38.000 19.000 47.000
Geweld** 2% 7% 10% 7% 4%
*Cijfers op grond van schattingen van respondenten

**Om onderzoekstechnische redenen wordt hier alleen het percentage bedrijven genoemd dat te maken heeft gehad met

geweldselicten

Bron: TNS NIPO, 2004

Patronen die te zien zijn in de mate waarin verschillende vormen van criminaliteit voorkomen
in verschillende sectoren, lijken vooral samen te hangen met de aard van de sector. Vervoer-
en communicatiebedrijven vormen de relatief grootste groep als het gaat om het aantal bedrij-
ven dat slachtoffer is van inbraak (20% van de bedrijven is hier slachtoffer, tegenover 11% tot
17% in de andere sectoren). In een sector als de detailhandel is vaker diefstal te zien (32%
tegenover 6% tot 17% in de andere sectoren). Het aantal bedrijven dat wordt geconfronteerd
met vernieling of geweldsdelicten is in de horeca relatief het grootst ten opzichte van de
andere sectoren (zie voor percentages de overzichtstabel in paragraaf 1.6).

2.1.1 De 10% bedrijfsvestigingen met grootste aantal delicten

Over de 10% bedrijven met de grootste aantallen delicten (voor de delicten inbraak, diefstal
en vernielingen) kan het volgende worden gezegd:

§ Vergeleken met andere bedrijven in hun sector zijn er onder deze bedrijven relatief veel
die maatregelen hebben genomen tegen criminaliteit, die zich hebben laten adviseren en
die hebben meegewerkt aan projecten.

§ De bedrijven die veel met een bepaald delict te maken hebben, komen vaker in aanraking
met andere delicten (meervoudig slachtofferschap).

§ De bedrijven waar de meeste delicten zich voordoen (ongeacht het delict), behoren in alle
sectoren meer dan gemiddeld tot het grootbedrijf. Alleen in de detailhandel geldt dat deze
zich beduidend meer dan gemiddeld in het middenbedrijf bevinden.

§ Indien een bedrijf aan een woonhuis gevestigd is, dan behoort dit veel minder vaak tot de
bedrijven waar de meeste delicten plaatsvinden.

§ Bedrijven die last hebben van veel inbraken bevinden zich relatief vaak aan de rand van
een stedelijke agglomeratie. Voor de delicten vernieling en diefstal geldt dat deze
bedrijven zich relatief vaak in het centrum van een stedelijke agglomeratie bevinden.
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§ In de meeste branches komt circa een kwart van de inbraken (variërend van 22% tot 29%)
voor bij de 10% bedrijven met de meeste inbraken. Alleen bij ervoer en communicatie
bedraagt dit 37%.

§ In alle branches komt circa 40% van de vernielingen (variërend van 33% tot 45%) voor
bij de 10% bedrijven met de meeste vernielingen.

§ Diefstal is meer geconcentreerd in een aantal branches. Met name in de detailhandel
(62% van de diefstallen bij 10% van de bedrijven) en horeca en vervoer en communicatie
(58% van de diefstallen bij 10% van de bedrijven). Bij diensten en bouw is dat veel
minder (respectievelijk 38% en 34%).

2.2 Wat is de aard en omvang van de schade bij bedrijven als gevolg van
deze criminaliteit?

Criminaliteit kost geld, zowel als gevolg van directe als van indirecte schade. Het totale
schadebedrag van alle sectoren is circa 700 miljoen euro als we alle geschatte bedragen bij
elkaar optellen. Te zien is dat vooral de detailhandel hieraan flink meebetaalt: diefstal en
inbraak vormen voor deze sector een flinke strop.

19 | Schadebedragen per sector en delict, in miljoenen euro’s*

Bouw Detailhandel Horeca Vervoer en
communicatie

Diensten

Inbraakschade 55 89 18 36 84
Diefstalschade 40 146 12 22 33
Schade door
vernielingen

15 34 12 10 24

Overige
schade, incl.
geweld

10 15 4 6 33

Totaal 120 284 46 74 175
*Cijfers op grond van schattingen van respondenten in het onderzoek

Bron: TNS NIPO, 2004

2.3 Welke preventieve maatregelen nemen bedrijven tegen criminaliteit?

Niet één bedrijf kan zich permitteren criminaliteit te negeren. Elk bedrijf zal maatregelen
moeten nemen om zich hiertegen te wapenen. Al is de kans op slachtofferschap scheef
verdeeld over de bedrijven, het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit is reëel.

Verreweg de meeste bedrijven lijken zich daarvan goed bewust te zijn. Tweederde van de
bouwbedrijven (66%) neemt preventieve maatregelen. In de vier andere sectoren ligt dit
aantal zelfs nog hoger (variërend van 73 tot 81%). Te zien is dus dat de mate waarin bedrijven
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criminaliteit als probleem ervaren in alle sectoren veel kleiner is dan het aantal bedrijven dat
er maatregelen tegen genomen heeft. Het is alsof bedrijven criminaliteit erkennen als fact of
life en dat ze criminaliteit – na zich er tegen te hebben gewapend – niet meer als een probleem
ervaren.

Bedrijven lijken zich in de aard van de maatregelen te concentreren op technische middelen.
In het onderstaande overzicht is te zien dat bedrijven het meestal zoeken in het aanleggen van
een alarm en extra sloten op de deur. In de toplijstjes wordt alleen in de dienstverlening een
vorm van menselijk toezicht genoemd (beveiligingsdienst / portier wordt hier als vijfde
genoemd).

20 | Top 3 maatregelen naar sector

Bouwnijverheid Detailhandel Horeca Vervoer en
communicatie

Dienstverlening

Alarm luid
Extra sloten
Alarm stil

Alarm luid
Alarm stil
Extra sloten

Alarm luid
Alarm stil
Extra sloten

Alarm luid
Alarm stil
Extra sloten

Alarm luid
Alarm stil
Extra sloten

Maatregelen naar sector en grootteklasse
Als we deze maatregelen vervolgens gaan bekijken naar sector en aantal werkzame personen,
zien we het volgende:

Bouw
In de klassen 1, 2-4, 5-9 werkzame personen, blijft het totaalbeeld overeind. In de grotere
bedrijven verdringen hekwerken de sloten uit de top 3. Vanaf 50 werknemers verdwijnen de
extra sloten zelfs uit de top 4, ten gunste van beveiligingsdiensten.

21 | Top 5 maatregelen naar grootteklasse in de bouw

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

Alarm luid 32 36 48 53 56 56 57 39

Extra sloten 38 33 29 26 22 26 27 33
Alarm stil 16 26 37 43 50 55 56 26

Hekwerken 14 21 29 34 38 41 45 21

Beveiligingsdienst / nachtwaker 4 6 9 13 20 30 45 7

Bron: TNS NIPO, 2004
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Detailhandel
Bij de kleinste bedrijven blijft het beeld overeind. Vanaf 5 werknemers neemt cameratoezicht
de derde plaats in als meest gebruikte maatregel. Bij bedrijven van 100+ medewerkers wordt
de derde plaats gedeeld met beveiligingsdiensten. Hekwerken zijn bij bedrijven vanaf 50
medewerkers ook belangrijker dan extra sloten.

22 | Top 5 maatregelen naar grootteklasse in de detailhandel

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99
(n=79)

100+
(n=35)

Tot.

Alarm luid 37 53 58 65 63 62 54 50

Alarm stil 24 45 50 62 68 61 60 41
Extra sloten 38 26 24 20 18 14 20 29

Camera’s / infrarood 10 22 26 32 46 56 54 20

Hekwerken 9 11 12 17 16 25 31 11
Beveiligingsdienst / nachtwaker 3 7 10 17 23 38 51 8

Bron: TNS NIPO, 2004

Horeca
Het totaalbeeld blijft overeind bij bedrijven tot 10 werknemers. Vanaf 10 werknemers wordt
cameratoezicht belangrijker en vanaf 20 werknemers ook beveiligingsdiensten.

23 | Top 5 maatregelen naar grootteklasse in de horeca

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

(n=77)

100+

(n=37)

Tot.

Alarm luid 40 50 55 58 54 40 43 50
Alarm stil 33 39 47 53 58 46 54 41

Extra sloten 31 28 27 28 18 18 19 28

Camera’s / infrarood 15 18 23 29 44 64 54 20
Beveiligingsdienst / nachtwaker 3 7 10 18 30 44 65 9

Bron: TNS NIPO, 2004

(Daarnaast maken bedrijven van 100+ medewerkers vaak gebruik van hekwerken (22%) en
toegangscontrole (22%). Gezien de steekproefgrootte in deze groep moeten deze uitspraken
als indicatief worden opgevat.)
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Vervoer en communicatie
In bedrijven tot 10 werknemers blijft het totaalbeeld overeind. Daarna worden hekwerken en
beveiligingsdiensten belangrijker dan extra sloten. Vanaf 20 werknemers wordt
cameratoezicht ook belangrijker. Bij bedrijven met 100+ medewerkers nemen
beveiligingsdiensten zelfs een tweede plaats in de rangorde.
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24 | Top 5 maatregelen naar grootteklasse in de sectoren vervoer en communicatie

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

Alarm luid 41 42 50 53 53 54 51 46

Alarm stil 22 29 37 45 52 55 58 34
Extra sloten 29 26 23 17 18 15 16 24

Camera’s / infrarood 8 11 13 18 24 30 45 14

Hekwerken 11 17 20 25 32 42 33 19
Beveiligingsdienst / nachtwaker 4 9 15 23 31 36 54 14

Bron: TNS NIPO, 2004

Zakelijke en financiële dienstverlening
Het totaalbeeld blijft redelijk overeind voor de kleinere bedrijven, tot 10 werknemers (hoewel
voor eenmanszaken extra zwaar hang- en sluitwerk ook in de top 3 staat). Vanaf 10
werknemers nemen beveiligingsdiensten de derde plaats in, bij 100+ bedrijven zelfs de
tweede plaats van meest gebruikte maatregelen. Cameratoezicht is bij bedrijven vanaf 50
werknemers zeer in trek. Bij deze bedrijven worden hekwerken ook relatief veel ingezet om
criminaliteit te voorkomen.

25 | Top 5 maatregelen naar grootteklasse in de zakelijke en financiële dienstverlening

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Tot.
Alarm luid 35 52 66 62 65 53 53 48

Alarm stil 25 38 50 52 57 62 66 36

Extra sloten 43 32 25 21 23 17 13 34
Extra zwaar hang- en sluitwerk 25 19 15 13 15 9 13 20

Camera’s / infrarood 6 9 9 13 21 31 51 9

Hekwerken 4 7 10 11 13 18 19 7
Beveiligingsdienst / nachtwaker 4 10 15 22 29 35 56 10

Bron: TNS NIPO, 2004

Een visie op beveiliging?
Er lijkt met andere woorden weinig sprake te zijn van variatie in de maatregelen. Dit roept de
vraag op in welke mate bedrijven werken vanuit een meer integrale visie op veiligheid, hun
maatregelen op gezette tijden nog eens heroverwegen en actief zoeken naar de beste
middelenmix.
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Tegen de achtergrond van deze vraag is het interessant te constateren dat het aantal bedrijven
dat advies inwint over criminaliteitsbestrijding per sector uiteenloopt en groeit naarmate de
ernst van de problematiek toeneemt. Het blijft niettemin een minderheid van de bedrijven die
advies inwint. De aard van het advies blijft in de technische sfeer. Elektronische preventie en
diefstalpreventie overheersen.

26 | Percentage bedrijven dat advies inwint

Sector %

Bouw 12

Detailhandel 25

Horeca 21
Vervoer en communicatie 19

Financiële en zakelijke dienstverlening 17

Bron: TNS NIPO, 2004

Het aantal bedrijven dat deelneemt aan projecten met de politie of de gemeente is klein. Dit
cijfer komt in niet één sector boven de 10%. Projecten zijn een andere manier voor bedrijven
om zich tegen criminaliteit te wapenen en vormen bovendien een mogelijkheid voor bedrij-
ven om met andere, meer innovatieve vormen van criminaliteitsbestrijding bekend te raken.
Zij hebben dus echter slechts een beperkt bereik.

2.4 Hoe is het meldingsgedrag van bedrijven als zij slachtoffer zijn van
criminaliteit?

Er is een opvallend verschil te zien tussen inbraak en de andere vormen van criminaliteit, als
het gaat om meldingsgedrag bij de politie: in alle sectoren is te zien dat inbraak veel vaker
wordt gemeld dan de andere vormen. Van inbraak wordt door minimaal 83% van de
bedrijven melding gemaakt (in de sector vervoer en communicatie) tot maximaal 89% in de
financiële en zakelijke dienstverlening. Bij geweldsdelicten liggen deze uitersten tussen de
55% (financiële en zakelijke dienstverlening) en 68% (horeca), bij diefstal tussen de 45%
(horeca) en 65% (financiële en zakelijke dienstverlening) en bij vernieling tussen de 46% en
50%.

Ook het aangiftegedrag volgt dit patroon. Daarbij is in alle gevallen een zeker verval te zien
(dat is het aantal bedrijven dat wel melding maakt maar geen aangifte doet). Met name bij
inbraak valt op dat de meldingsdiscipline groot is, maar het aantal bedrijven dat daadwerke-
lijk aangifte doet veel kleiner. Opvallend is het verval bij geweldsdelicten in verschillende
sectoren: in de horeca is dit verval veel groter dan in de andere sectoren: 68% meldt, 16%
geeft aan. In de meeste delicten (met uitzondering van diefstal) en sectoren komt het verval
uit in de ordegrootte van één-op-twee à één-op-drie.
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De redenen om niet te melden lijken samen te hangen met de aard van het delict. De
verwachting dat het melden of aangeven van een inbraak of diefstal geen effect of resultaat
zal hebben is bij dit type delict het meest voorkomend. Bij geweldsdelicten is vaak te zien dat
bedrijven het probleem zelf aanpakken. Bij de overige delicten spreken veel bedrijven de
verwachting uit dat de politie niets zal gaan doen.

2.5 Ervaring en waardering van bedrijven over de politie

In alle sectoren - met uitzondering van de horeca – zijn vier à vijf op de tien bedrijven
tevreden met het optreden van de politie na het melden of het doen van een aangifte.

27 | Percentage bedrijven dat tevreden of zeer tevreden is over het optreden van de politie

Sector % tevreden

Bouw 42
Detailhandel 51

Horeca 55

Vervoer en communicatie 41
Financiële en zakelijke dienstverlening 50

Bron: TNS NIPO, 2004

De belangrijkste aspecten van het optreden van de politie waarover men tevreden is zijn een
snelle, klantvriendelijke en correcte afhandeling voor de politie. Ontevreden is men over het
uitblijven van zichtbaar resultaat.

2.6 Hoe verhouden zich de uitkomsten van dit onderzoek tot de Monitor
Bedrijven en Instellingen die is uitgevoerd in 2002?

De MCB 2004 kan niet 1 op 1 vergeleken worden met de MBI 2002. Maar op bepaalde
punten is vergelijking met het onderzoek uit 2002 zeer goed mogelijk. Met name als het gaat
om de percentages van bedrijven per sector (bijvoorbeeld het percentage bedrijven dat in
aanraking komt met een bepaald delict).

De veiligheidssituatie van bedrijven lijkt zich ten opzichte van 2002 verbeterd te hebben.
Over de gehele linie is een daling te zien van het aantal bedrijven dat ten minste één keer
slachtoffer wordt van criminaliteit. Ook het meervoudig slachtofferschap laat een dalende lijn
zien.

§ Percentage bedrijven dat criminaliteit als een probleem ervaart
Het aantal bedrijven dat criminaliteit als een probleem ervaart is niet gestegen en ook
niet gedaald, met uitzondering van de detailhandel (van 53 naar 42%) waar een
significante daling is te zien.
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§ Percentage bedrijven dat preventieve maatregelen heeft genomen en/of deelneemt aan
projecten
Ook het aantal bedrijven dat maatregelen heeft genomen is niet gestegen of gedaald. Het
aantal bedrijven dat deelneemt aan een project was in de meting in 2002 niet erg hoog en
ook dat is hetzelfde gebleven.

§ Percentage bedrijven dat criminaliteit registreert
In alle sectoren komt het aantal bedrijven dat criminaliteit wél registreert nu zo’n 10
procentpunt lager uit dan in 2002 (significant lager).

§ Percentage bedrijven dat met een delict te maken heeft gehad
Het slachtofferschap is significant gedaald in alle sectoren.

§ Percentage bedrijven dat melding maakt van een delict bij de politie
Het meldingsgedrag is in de meeste gevallen significant toegenomen in 2004 ten
opzichte van 2002. Alleen bij inbraak (waar het percentage hoger is dan voor de andere
delicten) neemt het percentage meldende bedrijven niet over alle branches toe.

§ Percentage bedrijven dat tevreden is over de politie.
Het aantal bedrijven dat tevreden is over de politie is op hetzelfde niveau gebleven.

Op de volgende pagina’s is een samenvattende tabel opgenomen, waarin de meest relevante
cijfers uit het onderzoek van 2004 (en van 2002) zijn opgenomen.
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Bouw-
nijverheid

2002

Bouw-
nijverheid

2004

Detail-
handel
2002

Detail-
handel
2004

Horeca
2002

Horeca
2004

Vervoer &
comm.
2002

Vervoer &
comm.
2004

Financ en
zak dienst

2002

Financ en
zak dienst

2004
Steekproefomvang (afgerond) 500 5.700 700 8.800 300 8.900 400 6.500 500 7.800

Ervaart criminaliteit als een
probleem (enigszins+ernstig)

23 25 53 42** 34 34 35 38 22 22

Neemt preventieve maatregelen 65 66 80 81 83 77** 74 73 73 74
Registreert criminaliteit 26 16** 33 22** 31 18** 35 26** 26 17**

Neemt deel aan projecten 5 3* 6 6 11 8 5 5 5 4
Is tevreden over de politie
(tevreden+zeer tevreden)

46 42 48 51 61 55* 49 41** 45 50*

Slachtofferschap
Slachtofferschap algemeen 46% 30%** 67% 49%** 59% 47%** 53% 42%** 43% 29%**

Meervoudig slachtofferschap 17% 10%** 36% 20%** 33% 19%** 23% 16%** 19% 8%**

Inbraak
% bedrijven waar voorkomt 18 13** 19 15** 18 17 18 20 8 11*

Gemiddelde frequentie 2,2 1,9 1,8 2,9 1,8
Raming totaal aantal delicten 21.000 42.000 12.000 17.000 34.000
Relatieve marge aantallen 8,1 % 6,4 % 6,5 % 7,9 % 7,2 %
Raming totale schade (mln euro) 55 89 18 36 84
Relatieve marge bedragen 8,9 % 6,6 % 7,7 % 7,8 % 8,0 %
% getroffenen dat melding doet 87 84 86 88 82 88** 88 83** 86 89
% getroffenen dat aangifte doet 41 26 20 35 36

* verschil 2004 - 2002 significant bij een significantieniveau van 5%
** verschil 2004 - 2002 significant bij een significantieniveau van 1%
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Bouw-
nijverheid

2002

Bouw-
nijverheid

2004

Detail-
handel
2002

Detail-
handel
2004

Horeca
2002

Horeca
2004

Vervoer &
comm.
2002

Vervoer &
comm.
2004

Financ en
zak dienst

2002

Financ en
zak dienst

2004
Diefstal
% bedrijven waar voorkomt 16 12* 44 32** 20 17 15 15 7 6
Gemiddelde frequentie 3,5 31,9 7,2 6,6 2,8
Raming totaal aantal delicten 27.000 1.500.000 49.000 27.000 28.000
Relatieve marge aantallen 10,4 % 8,5 % 12,4 % 17,0 % 16,1 %
Raming totale schade (mln euro) 40 146 12 22 33
Relatieve marge bedragen 10,7 % 5,0 % 9,5 % 10,7 % 12,1 %
% getroffenen dat melding doet 61 51** 55 47** 49 45 66 63 75 65**

% getroffenen dat aangifte doet 31 18 19 34 40
Vernieling
% bedrijven waar voorkomt 15 12 23 18** 28 24 21 17 13 12
Gemiddelde frequentie 3,1 3,2 4,1 4,0 2,5
Raming totaal aantal delicten 24.000 86.000 38.000 19.000 47.000
Relatieve marge aantallen 12,7 % 7,9 % 7,3 % 10,5 % 11,0 %
Raming totale schade (mln euro) 15 34 12 10 24
Relatieve marge bedragen 10,7 % 6,6 % 6,0 % 8,8 % 8,6 %
% getroffenen dat melding doet 41 46* 41 46** 28 46** 42 50** 37 47**

% getroffenen dat aangifte doet 25 17 14 21 21
Geweldsdelicten
% bedrijven waar voorkomt 2 2 12 7** 12 10 12 7** 5 4
Relatieve marge percentage 18,4 % 7,5 % 6,4 % 9,0 % 10,9 %
Gemiddelde frequentie 3,3 4,5 4,3 6,7 3,6
% getroffenen dat melding doet 48 56** 49 59** 46 68** 54 56 45 55**

% getroffenen dat aangifte doet 29 14 16 22 21
Overige criminaliteit
% bedrijven waar voorkomt 3 6 7 5 7
Gemiddelde frequentie 11,5 21,6 14,6 21,3 36,8
Raming totaal aantal delicten 27.000 190.000 40.000 33.000 440.000
Raming totale schade (mln euro) 8,5 11 2,3 4,5 30
% getroffenen dat melding doet 36 46 52 45 29
% getroffenen dat aangifte doet 18 18 11 22 12
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2.7 Bedrijven uit de MBI 2002 in 2004

Er is een groep van 958 bedrijven die zowel aan de MBI 2002 als de MCB 2004 hebben
deelgenomen. De onderzoeksresultaten uit beide onderzoeken zijn vergeleken om na te
gaan:
§ of zich de veiligheidssiuatie heeft verbeterd of verslechterd,
§ of deze bedrijven andere maatregelen zijn gaan nemen en
§ of er een verschil is tussen de stijgers, de dalers en de bedrijven waar de criminaliteit

gelijk gebleven is.7

Perceptie criminaliteit als probleem lijkt wat toegenomen
Het aantal bedrijven dat criminaliteit als een ernstig probleem ervaart is gelijk gebleven.
In 2002 was dit 10%, in 2004 9%. Een grotere groep vindt criminaliteit enigszins een
probleem: in 2002 gaf 29% dit te kennen, in 2004 34%. Over het geheel genomen lijken
meer bedrijven criminaliteit als een probleem te zien voor de bedrijfsvoering8.

Op vrijwel alle onderzochte aspecten, zijn echter nauwelijks grote verschillen te zien als
we de uitkomsten van deze groep bedrijven uit 2002 naast die van 2004 plaatsen:
§ Er zijn geen significante verschillen te zien in het slachtofferschap van verschillende

delicten. Ook meervoudig slachtofferschap is op hetzelfde niveau gebleven: in 2002
kwam dit bij 23% van de bedrijven voor tegenover 24% in 2004.

§ Het aantal bedrijven dat maatregelen heeft genomen is iets gegroeid van 80% in 2002
naar 84% in 2004. De meest gebruikte maatregelen zijn nog steeds stil of luid alarm
en extra sloten, maar nieuwe middelen in de fysieke sfeer worden hieraan toegevoegd

§ De kosten voor het nemen van de maatregelen lijken niet te zijn gestegen. Het aantal
bedrijven dat zegt de afgelopen twaalf maanden geen kosten te hebben gemaakt was
in 2002 33% en in 2004 31%. Het aantal bedrijven dat zegt kosten te hebben gemaakt
in de orde tussen 500 euro tot 2.500 euro is wel gestegen, maar dit wordt vooral
verklaard doordat er geen bedrijven zijn die zeggen niet te weten hoeveel kosten zij
hebben gemaakt. In 2002 was deze groep nog 13% en die lijkt te zijn verdeeld over
categorie  500 tot 2.500 euro.

§ Registratie- en meldingsgedrag is niet veranderd. In 2002 gaf 35% aan
geconstateerde criminaliteit te registreren, in 2004 was dat een precies evengroot
percentage.

§ Ook als het gaat om de verdeling van de meldingen over de delicten lijken er vrijwel
geen veranderingen op te treden door de tijd heen.

Verschillen tussen stijgers en dalers en bedrijven waar criminaliteit gelijk gebleven is?
Er is in de groep bedrijven die reeds twee keer aan het onderzoek heeft deelgenomen wel
onderscheid te maken naar het aantal keren dat men slachtoffer is geweest. Dit kan
gedaald, gestegen of gelijk gebleven zijn. Opvallend is dat er in de onderzoeksuitkomsten
                                                
7 Alle uitspraken en percentages in deze paragraaf hebben betrekking op de specifieke groep van 958
bedrijven die aan beide onderzoeken hebben deelgenomen.
8 Indicatief (90% betrouwbaarheid)
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op alle aspecten verschillen te zien zijn tussen de bedrijven die melden dat het aantal
delicten gelijk gebleven is ten opzichte van de stijgers en de dalers.

Als we bijvoorbeeld kijken naar bedrijven die een stijging of een daling melden van het
aantal inbraken, zijn er verschillen te zien ten opzichte van de bedrijven die gelijk
gebleven zijn als het gaat om:
§ Het al of niet nemen van maatregelen: stijgers en dalers verschillen onderling

nauwelijks, en nemen vaker maatregelen dan bedrijven die gelijk gebleven zijn.
§ Het gemiddeld budget: stijgers en dalers geven beide meer uit dan de bedrijven die

gelijk gebleven zijn.
§ Melding, registratie, het inwinnen van advies en het meedoen aan projecten: stijgers

en dalers laten op al deze aspecten hogere aantallen zien.

In de onderstaande tabel staan de bijbehorende cijfers:

28 | Enkele vergelijkingen tussen stijgers, dalers en gelijk gebleven (inbraak)

Inbraak Stijging Gelijk Daling

Heeft maatregelen

genomen

92% 81% 90%

Kosten maatregelen

gemiddeld (incl. 0,-)

€ 3.525,-  € 1.598,- € 4.052,-

Registreert geconstateerde

criminaliteit

51% 28% 48%

Criminaliteit wordt altijd

bij leiding gemeld

80% 65% 76%

Advies ingewonnen 39% 19% 34%

Bron: TNS NIPO, 2004

Het patroon is bij de andere delicten hetzelfde.

Niet precies is aan te geven wanneer maatregelen genomen zijn ten opzichte van het
tijdstip waarop incidenten die hebben plaatsgevonden. Daardoor is geen direct verband te
leggen tussen het nemen van maatregelen en de stijging of daling die te zien is. Wel zijn
naar de aard van de maatregel enkele verschillen te zien tussen stijgers en dalers. Zo
maken bedrijven die een daling van het aantal inbraken hebben gezien, vaker dan de
stijgers gebruik van luid alarm, traliehekwerk, sleuteldiscipline en het stellen van
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huisregels. Op grond van dit onderzoek is echter niet te zeggen of er een oorzakelijk
verband bestaat.

Geconcludeerd mag echter wel worden dat bedrijven waar de criminaliteit is gelijk
gebleven, minder vaak actief met het onderwerp bezig zijn. Een minder gevoel van
urgentie is misschien te rechtvaardigen doordat men niet vaker slachtoffer wordt, maar
daar staat tegenover dat men ook in mindere mate actief is om een daling te realiseren.
Het is te hopen dat de bedrijven die de laatste jaren een stijging hebben meegemaakt, bij
een vervolgonderzoek een daling kunnen laten zien mede omdat genomen maatregelen
inmiddels zijn gaan werken.


