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1    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 meldings- en aangiftegedrag 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 nulmeting van de Monitor 

Criminaliteit Bedrijfsleven die is uitgevoerd in 2004? Per sector gaat het daarbij vooral 
om het absolute aantal bedrijven dat met criminaliteit te maken krijgt, het totaal aantal 
delicten en de aard ervan.  

 
Bovendien geven we antwoord op de vraag welk percentage van de bedrijven: 

� criminaliteit als een probleem ervaart; 
� preventieve maatregelen heeft genomen en/of deelneemt aan projecten; 
� criminaliteit registreert; 
� met een delict te maken heeft gehad; 
� melding maakt van een delict bij de politie; 
� tevreden is over de politie? 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende vijf1 sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven: 
� Bouw 
� Detailhandel 
� Horeca 
� Transport 
� 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 elk onderwerp apart beantwoord. We bespreken in de vijf 
sectorrapporten bovendien significante verschillen tussen branches binnen een sector en 
tussen bedrijven met een andere geografische ligging (stedelijke agglomeratie en regio). 
 
                                                      
1 In 2004 vond dit onderzoek in dezelfde vijf sectoren plaats en op eenzelfde grote schaal.  
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In de overzichtstabel op pagina 15 en 16 treft u de belangrijkste cijfers per sector aan voor 
2004 en 2005. Tevens zijn in deze tabel de betrouwbaarheidsmarges opgenomen die nodig 
zijn om de cijfers op de juiste wijze te kunnen interpreteren en vergelijken. Door een doel-
treffende steekproeftrekking en tussentijdse bijsturing van de steekproef middels variantie 
analyses, is het grotendeels gelukt betrouwbaarheidsmarges te realiseren van 10% of minder. 

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

Omvang criminaliteit 
Eén van de meest in het oog springende resultaten van de MCB 2005 is dat het gerappor-
teerde aantal delicten gelijk is gebleven of significant is gedaald ten opzichte van 2004.  
Een kwart tot de helft van alle bedrijfsvestigingen in de onderzochte sectoren heeft te maken 
met één of meer vormen van criminaliteit (algemeen slachtofferschap). De detailhandel en de 
horeca zijn de sectoren die het meest geconfronteerd worden met criminaliteit. Bijna de helft 
van de vestigingen in die sectoren worden slachtoffer van één of meer vormen van 
criminaliteit. De zakelijke dienstverlening en de bouw hebben relatief het minst met 
criminaliteit te maken; ruim een kwart van de vestigingen is daar slachtoffer van criminaliteit.  
 
Naast algemeen slachtofferschap presenteren we in tabel 1 ook meervoudig slachtofferschap2. 
In de vijf onderzochte sectoren is tussen de 6% en 19% van de vestigingen slachtoffer 
geweest van meer dan één type delict. De detailhandel en de horeca worden zwaarder 
getroffen.  

1 | Algemeen en meervoudig slachtofferschap 2005 (in %) 
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Bron: TNS NIPO, 2005 

                                                      
2 Meervoudig slachtoffer: een bedrijfsvestiging die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van 
meerdere typen delicten is geweest. 
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Aard van de criminaliteit 
Tabel 2 laat zien dat diefstal in de detailhandel net als in 2004 de meest voorkomende vorm 
van criminaliteit is. De geconstateerde toename van 100.000 delicten is niet statistisch 
significant3. Ook in de bouw en in de horeca is diefstal het meest gerapporteerde delict. 
In de bouw, transportsector en de zakelijke dienstverlening daalde het aantal diefstallen 
significant ten opzichte van 2004.  
 
Vernieling wordt na diefstal in alle sectoren het meest gerapporteerd. Alleen in de bouw en 
zakelijke dienstverlening nam het aantal vernielingen afgelopen jaar af.  
 
Met uitzondering van de transportsector, daalde het aantal inbraken het afgelopen jaar in alle 
sectoren significant.  
 
Geweldsdelicten komen ten opzichte van de andere gerapporteerde delicten minder vaak voor. 
De horecasector wordt nog steeds het meest getroffen door geweld. Bedrijven in de transport-
sector en zakelijke dienstverlening hebben aantoonbaar minder met geweld te maken.  
De zakelijke dienstverlening is de enige sector met een afname van alle type delicten.  

2 | Aantallen1 delicten per sector en type delict in 2004 en 2005 met significante verschillen  

Delict Bouw Detailhandel Horeca Transport Zak. dienstv. 
Inbraak 2004 

2005 
verschil 

21.000 
18.000 
-14 % 

42.000 
32.000 
-24 % 

12.000 
10.000 
-17 % 

17.000 
15.000 

- 

34.000 
27.000 
-21 % 

Diefstal 2004 
2005 
verschil 

27.000 
22.000 
-19% 

1.500.000 
1.600.000 

- 

49.000 
45.000 

- 

27.000 
16.000 
-40 % 

28.000 
21.000 
-25 % 

Vernielingen  2004 
2005 
verschil 

24.000 
18.000 
-25% 

86.000 
88.000 

- 

38.000 
37.000 

- 

19.000 
19.000 

- 

47.000 
38.000 
-19 % 

Geweld4 2004 
2005 
verschil 

2 % 
2 % 

- 

7 % 
6 % 

- 

10 % 
9 % 

- 

7 % 
5 % 

-29 % 

4 % 
3 % 

-25 % 
1 Cijfers op grond van schattingen van respondenten              Bron: TNS NIPO, 2005 

vetgedrukt cijfer betekent een significant verschil met 2004 

 
                                                      
3 Hoewel er in de tabel sprake is van een stijging van 1,5 naar 1,6 miljoen diefstallen, kunnen we niet 
spreken van een significant verschil met 2004. Het verschil van 100.000 delicten valt namelijk nog 
binnen de betrouwbaarheidsmarge. 
4 Gezien de beperkte incidentie van geweldsdelicten is het statistisch niet verantwoord om schattingen 
af te geven over het totaal aantal geweldsdelicten. 
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De mate waarin verschillende vormen van criminaliteit voorkomen in de vijf onderzochte 
sectoren, hangt samen met de aard van de sector (zie tabel 3). Zo is het niet verbazing-
wekkend dat diefstal vaker voorkomt in de detailhandel dan in andere sectoren (30% 
tegenover 5% tot 16% in de andere sectoren). Detailhandelvestigingen – zoals bijvoorbeeld 
supermarkten en drogisterijen - zijn talrijk en hebben veel handzame producten uitgestald.  
 
In de bouwsector is het aantal bedrijven dat getroffen wordt door vernieling afgenomen. De 
horeca en de detailhandel worden – net als in 2004 - het meest met vernieling geconfronteerd.  
 
Voor inbraak geldt dat het percentage getroffen bedrijfsvestigingen in bijna alle sectoren 
significant is gedaald. Alleen in de bouwsector is het percentage gelijk gebleven. In tabel 2 
zien we echter een afname van het totaal aantal inbraken in de bouw. Dit betekent dat het 
gemiddeld aantal inbraken per getroffen vestiging is afgenomen. 
 
Het deel van de vestigingen dat met geweld te maken heeft gekregen, is alleen significant 
gedaald in de transportsector en zakelijke dienstverlening.  

3 | Slachtofferschap per type delict per sector in 2004 en 2005 met significante verschillen  

        % bedrijven met  Bouw Detailhandel Horeca Transport Zak. dienstv. 
Inbraak 2004 

2005 
verschil 

14 
13 
- 

15 
13 

- 13 % 

17 
15 

-13 % 

20 
18 

-10 % 

11 
9 

-18 % 
Diefstal 2004 

2005 
verschil 

12 
11 
- 

32 
30 
- 

17 
16 
- 

15 
12 

-20 % 

6 
5 

-17 % 
Vernielingen  2004 

2005 
verschil 

12 
10 

-12% 

18 
20 
- 

24 
24 
- 

17 
16 
- 

12 
11 
- 

Geweld 2004 
2005 
verschil 

2 
2 
- 

7 
6 
- 

10 
9 
- 

7 
5 

-29 % 

4 
3 

-25 % 
                    Bron: TNS NIPO, 2005 

 
Samenhang branches, regionale verschillen in veiligheidssituatie  
De criminaliteits- en veiligheidssituatie varieert naar branche, regio of agglomeratie. Vaak is 
hierbij ook sprake van samenhang tussen twee of meer factoren. Bij de interpretatie van de 
beschreven verschillen in de vijf sectorrapporten dient daarmee rekening te worden gehouden. 
Als bijvoorbeeld wordt geconcludeerd dat bedrijven in het centrum van steden vaker met 
geweld geconfronteerd worden en dat horecabedrijven vaker met geweld te maken hebben, 
ligt het voor de hand dat er sprake is van samenhang. Horecavestigingen bevinden zich 
immers vaker in een centrum dan aan de rand van een stad. 
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1.1.1  Top10 cluster van meest getroffen bedrijfsvestigingen 
 
In deze paragraaf onderscheiden we bedrijfsvestigingen die het meest te maken hebben gehad 
met criminaliteit: 10% bedrijven met het grootste aantal delicten. Deze groep vergelijken we 
met de overige getroffen bedrijven en we beschrijven in deze paragraaf kort hun kenmerken.  
 
Algemene kenmerken van de vestiging 
Bedrijven met een eigen bedrijfsterrein en eigen transportmiddelen behoren vaker dan andere 
bedrijven tot de top10% groep van meest getroffen vestigingen. Bedrijven in woonhuizen of 
gevestigd buiten een stedelijke agglomeratie, behoren veel minder vaak tot deze groep. 
 
Sectorspecifieke kenmerken en locatie 

• De bedrijven met het hoogste aantal delicten in de zakelijke dienstverlening zijn 
vaker gevestigd in een kantorencomplex, een winkelcentrum of een afzonderlijk 
bedrijfspand.  

• Binnen de horeca zijn cafés oververtegenwoordigd in het top10 cluster. Restaurants 
komen juist relatief weinig voor. De meest getroffen horecabedrijven zijn vaker in het 
centrum van de stad gevestigd. 

• In de transportsector is de goederenvervoersector ondervertegenwoordigd in de 
groep met de hoge aantallen delicten. De transportbedrijven met de meeste delicten 
zijn relatief vaak aan de rand van de stad en op een industrieterrein gevestigd.  

• Onder de top10 getroffen bedrijven in de detailhandel bevinden zich veel 
drogisterijen, parfumerieën, warenhuizen en kledingzaken. Deze zijn vaker in een 
winkelcentrum gevestigd.  

 
Bewustzijn van het probleem 
Bedrijfsvestigingen die vaak door criminaliteit getroffen worden, geven vaker aan dat 
criminaliteit een probleem is voor de bedrijfsvoering. Veel bedrijven in deze groep nemen 
maatregelen tegen criminaliteit en geven hier ook meer geld dan gemiddeld aan uit. Daarnaast 
registreren zij de voorgevallen criminaliteit vaker, laten zij zich vaker adviseren en doen zij 
vaker mee aan projecten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen.  
 
Slachtofferschap 
Meervoudig slachtofferschap is in de top10 van meest getroffen bedrijven logischerwijs hoger 
dan bij de overige getroffen bedrijven. Het percentage van de zwaarst getroffen bedrijven dat 
is geconfronteerd met meer dan één delictvorm varieert van 65% in de detailhandel tot boven 
de 80% in andere sectoren.  
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In tabel 4 laten we zien welk percentage van het totaal aantal delicten wordt gepleegd bij de 
top10% meest getroffen bedrijven. Een voorbeeld: 67% van het totaal aantal diefstallen vindt 
plaats bij de 10% zwaarst getroffen detailhandelvestigingen. Dit betekent dat zij 6 tot 7 keer 
vaker dan het gemiddelde worden getroffen door diefstal.  

4 | Aandelen van totaal aantal delicten bij top10 meest getroffen bedrijven (%)  

% van totaal aantal delicten Diefstal Vernielingen Inbraak 
Bouw 39 38 26 
Detailhandel 67 15 7 
Horeca 65 47 17 
Transport 49 51 30 
Zakelijke dienstverlening 43 29 24 
                 Bron: TNS NIPO, 2005 

 
 
De mate waarin het delict bovengemiddeld voorkomt, varieert sterk. 
De top10 van meest getroffen bedrijven krijgen vooral meer dan gemiddeld met diefstal te 
maken. Voor de detailhandel en de horeca geldt dat tweederde (67% en 65%) van alle 
diefstallen in deze twee sectoren wordt gepleegd in de top10 zwaarst getroffen 
bedrijfsvestigingen. Het merendeel van de diefstallen vindt dus plaats in een beperkt aantal 
vestigingen.  
 
In de meeste branches komt circa een vijfde (17%) tot bijna een derde (30%) van de inbraken 
voor bij de top10 bedrijven met de meeste inbraken. Dit komt neer op een factor 1,5 tot 3 keer 
zo veel als gemiddeld.  
 
De top10 meest getroffen bedrijven krijgen ook met een factor 1,5 (15%) tot 5 keer (51%) zo 
veel als gemiddeld te maken met vernielingen.  
 

1.2 Wat is de aard en omvang van de schade door criminaliteit? 

Criminaliteit kost geld. In onze schattingen houden we daarbij rekening met zowel directe  
als indirecte schade. Het totale schadebedrag van alle sectoren bij elkaar is circa 619 miljoen 
euro. De totale schade door criminaliteit is daarmee significant gedaald ten opzichte van 2004 
(toen 686 miljoen euro). 
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In tabel 5 is te zien dat vooral de detailhandel een groot aandeel heeft in het totale 
schadebedrag; diefstal en inbraak vormen voor deze sector een flinke kostenpost. Als er 
sprake is van een significant verschil tussen de geschatte schade in 2005 ten opzichte van 
2004, is dit in procenten -ten opzichte van 2004- eronder vermeld.  

5 | Schadebedragen per sector en delict, in miljoenen euro’s*- 2004 en 2005 (% verschil) 

  
Bouw 

Detail- 
handel 

 
Horeca 

 
Transport 

Zakelijke 
dienstverlening 

Schade: 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Inbraak 55 57 89 79 

-11% 
18 18 36 25 

-31% 
84 74 

-12% 
Diefstal 40 35 146 141 12 12 22 18 

 -18% 
33 27 

 -18% 
Vernieling  15 15 34 34 12 10 

-17% 
10 9 24 22 

Overig incl. 
geweld 

9 5 11 11 2 2 4 4 30 21 
-30% 

Totaal euro 119 112 280 265 44 42 72 56 171 144 
 Overall geschatte schade 2004: 

686 miljoen euro 
Overall geschatte schade 2005: 

619 miljoen euro  
-10% 

 

*Cijfers op grond van schattingen van respondenten in het onderzoek                           Bron: TNS NIPO,2005 

 

1.3 Welke preventieve maatregelen nemen bedrijven tegen 
criminaliteit? 

Al is de kans op slachtofferschap niet evenredig verdeeld over de onderzochte sectoren, het 
risico om slachtoffer te worden van criminaliteit is reëel. Ondernemers zullen dus 
maatregelen moeten nemen om hun bedrijf te beschermen tegen criminaliteit. 
 
Verreweg de meeste bedrijven lijken zich daar goed bewust van te zijn (tabel 6). Tweederde 
van de bouwbedrijven (65%) neemt preventieve maatregelen. In de vier andere sectoren ligt 
dit aandeel zelfs hoger (variërend van 72% in de transportsector tot 82% in de detailhandel). 
 
Bedrijven nemen meestal maatregelen met behulp van technische middelen. In het 
onderstaande overzicht is te zien dat bedrijven vaak kiezen voor het aanleggen van een alarm 
en het aanbrengen van extra sloten op de deur. 
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6 | Percentage bedrijven dat preventiemaatregelen neemt, en percentage van deze bedrijven 
dat onderstaande maatregelen toepast, 2005 (top 3 grijs gearceerd) 

 Bouw Detailhandel 
 

Horeca 
 

Transport Zakelijke 
dienstverlening 

Doet aan preventie: 65% 82% 77% 72% 76% 
 

Alarm luid 38 50 49 45 47 
Extra sloten 33 25 27 22 33 
Alarm stil 24 42 39 32 34 
Extra zwaar hang-    
en sluitwerk 

19 14 14 12 19 

Hekwerken 22 14 5 20 6 
Beveiligingsdienst / 
portier 

8 8 5 20 11 

Camera’s / infrarood 6 20 20 14 7 
                                Bron: TNS NIPO, 2005 

 
 
In het kader van criminaliteitspreventie constateren we dat het aantal bedrijven dat advies 
inwint over criminaliteitsbestrijding per sector uiteenloopt en groeit naarmate de ernst van de 
problematiek toeneemt. Tabel 7 laat niettemin zien dat een minderheid advies inwint.  
 
De aard van het advies betreft vooral elektronische preventie en diefstalpreventie. In de 
detailhandel en de horeca wordt daarnaast vaker advies ingewonnen over de wijze waarop de 
veiligheid van het personeel te waarborgen is. In vergelijking met vorig jaar is het percentage 
bedrijven dat advies inwint nagenoeg hetzelfde gebleven. Alleen in de zakelijke 
dienstverlening is het aandeel dat advies inwint, gedaald. 
 
Bedrijven die het meest getroffen worden door criminaliteit (top 10%) winnen vaker advies in 
dan andere getroffen bedrijven; het gaat daarbij om 1,5 tot 2 keer zoveel bedrijven en betreft 
met name preventie en veiligheid van het personeel. 
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7 | Percentage bedrijven dat advies inwint of aan projecten deelneemt -  2004 en 2005  

Sector Advies 
inwinnen 

2004 

Advies 
 inwinnen 

2005 

Project 
deelname 

2004 

Project  
deelname 

2005 
Bouw 12 13 

- 

3 4 

- 

Detailhandel 25 24 

- 

6 6 

- 

Horeca 21 20 

- 

8 8 

- 

Transport 19 18 

- 

5 5 

- 

Zakelijke dienstverlening 17 15 
 -12 % 

4 4 

- 

Bron: TNS NIPO, 2005 

Projecten zijn een andere manier voor bedrijven om zich tegen criminaliteit te wapenen. 
Bovendien vormen projecten voor bedrijven een mogelijkheid om met andere, meer 
innovatieve vormen van criminaliteitsbestrijding bekend te raken (tabel 7). Het aantal 
bedrijven dat deelneemt aan projecten met de politie of de gemeente is echter klein; van 4% 
in de bouw en zakelijke dienstverlening tot 8% in de horeca.  
 
De meeste projecten richten zich op het beveiligen van het gebouw en de omgeving en 
criminaliteitspreventie in algemene zin. In de detailhandel en horeca speelt preventie van 
vandalisme ook een rol. Van de horecabedrijven die aan projecten deelnemen, noemt een  
kwart (24% van de 8% deelnemers) de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).  
De detailhandel noemt naast de gebruikelijke projecten ook vaak het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (24% van de 6% project participanten).  
 
De top10 van zwaarst getroffen bedrijven participeren vaker in projecten dan andere getroffen 
bedrijven; dit varieert van 14% in de zakelijke dienstverlening tot 21% in de horeca. 
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1.4 Hoe is het meldings- en aangiftegedrag van getroffen bedrijven? 

Van alle bedrijven in de onderzochte branches - dus inclusief de bedrijven die niet met 
bepaalde delicten te maken hadden – heeft tussen de 16% en 31% in 2005 van één of meer 
delicten melding gemaakt bij de politie. Tussen de 9% en 14% van alle bedrijven doet van één 
of meer delicten ook daadwerkelijk aangifte bij de politie.  
 
Meldings- en aangiftegedrag per sector 
Als we inzoomen op de getroffen bedrijven per sector en hun meldings- en aangiftegedrag 
tegen elkaar afzetten, zien we duidelijke verschillen (grafiek 8). Als we deze verschillen 
uitdrukken in percentages hebben we een maat die de verhouding tussen melding en aangifte 
weergeeft. We noemen deze maat het verval, waarmee het verlies zichtbaar wordt van het 
deel van de bedrijven die uiteindelijk geen aangifte doen, maar wel de moeite namen om 
melding te maken. Grafiek 18 toont bovenaan de sector met het grootste verval. 

8 | Verhouding tussen melding en aangifte van getroffen bedrijven per sector in 2005 

37
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Bron: TNS NIPO, 2005 

Het verval is het grootst in de horeca: daar doet tweederde van de bedrijven die een delict 
melden uiteindelijk geen aangifte (zie zowel grafiek 8 als tabel 9). Ook veel getroffen 
bedrijven in de detailhandel doen wel melding maar toch geen aangifte: het verval is daar ook 
bijna tweederde (60%). In de bouw nemen relatief de meeste getroffen bedrijven de moeite 
om zowel melding als aangifte te doen; het verval is daar minder dan de helft (48%).  
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In vergelijking met 2004 is het meldings- en aangiftegedrag op hetzelfde niveau gebleven. 
 

9 | Verval tussen meldings- en aangiftegedrag van getroffen bedrijven – 2004 en 2005 

Sector % melding 
2004 

% melding 
2005 

% aangifte 
2004 

% aangifte 
2005 

Verval 
2004 

Verval 
2005 

Bouw 66 64 37 37 44 % 42 % 

Detailhandel 64 63 25 25 61 % 60 % 

Horeca 69 67 22 22 68 % 67 % 

Transport 70 68 35 33 50 % 51 % 

Zakelijke dienstverlening 65 60 31 31 52 % 48 % 

Bron: TNS NIPO, 2005                                                                                                                                        

Meldings- en aangifte gedrag per type delict 
Het onderzoek laat een opvallend verschil zien tussen het meldingsgedrag van inbraak en het 
meldingsgedrag van de andere vormen van criminaliteit. In alle sectoren wordt inbraak veel 
vaker gemeld dan de andere delicten;  

� van minimaal 83% van de getroffen bedrijven in de transportsector   
� tot maximaal 90% in de zakelijke dienstverlening.  

Bij geweldsdelicten liggen deze uitersten tussen  
� 42% van de getroffen bedrijven in de bouw en  
� 64% van de horecavestigingen;  

bij diefstal tussen de  
� 44%  in de horeca en  
� 63% van de getroffen transportbedrijven;  

en bij vernieling tussen  
� de 44% van de getroffen bedrijven in de detailhandel en  
� en 50% van de transportbedrijven. 

 
Het aangiftegedrag volgt hetzelfde patroon. Maar ook daar is er verschil in de mate van 
verval. Vooral bij inbraak valt op dat het aantal getroffen bedrijven dat melding maakt groot 
is; het aantal dat uiteindelijk aangifte doet, is echter veel kleiner. Voor de meeste delicten 
komt het verval uit in de ordegrootte van de helft tot tweederde. Opvallend hoog is het verval 
bij inbraak in de horeca: driekwart van de getroffen horecabedrijven maakt wel melding van 
inbraak maar doet geen aangifte (89% melding en 19% aangifte). 
 
De verwachting dat het melden of aangeven van een inbraak, diefstal of vernieling geen effect 
heeft of geen resultaat oplevert is bij dit type delicten de meest genoemde reden om geen 
melding te maken of aangifte te doen. Bij diefstal wordt een gebrek aan bewijs dit jaar vaker 
genoemd dan in 2004. Voor geweldsdelicten geldt dat de getroffen bedrijven vaker aangeven 
dat zij het probleem zelf aanpakken (in combinatie met de verwachting dat de politie geen 
actie zal ondernemen) dan in 2004.   
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1.5 Ervaring met en waardering van de politie 

De tevredenheid over het optreden van de politie is het afgelopen jaar toegenomen. 
In alle sectoren is nu circa de helft van de bedrijven die contact hadden met de politie              
voor een melding of aangifte, tevreden over het optreden van de politie bij dit contact.  

10 | Percentage bedrijven dat (zeer) tevreden is na contact over het optreden van de politie 

Sector % tevreden in 2004 % tevreden in 2005 
Bouw 42 46 
Detailhandel 51 55 
Horeca 55 59 
Transport 41 45 
Zakelijke dienstverlening 50 50 

Bron: TNS NIPO, 2005                                                                                                                         
vetgedrukt cijfer betekent een significant verschil met 2004 

Een snelle en klantvriendelijke afhandeling is de voornaamste reden voor de tevredenheid 
over het optreden van de politie. In vergelijking met vorig jaar zijn bedrijven aanzienlijk meer 
te spreken over het feit dat de politie langskomt wanneer dat nodig is.  
 
Belangrijke redenen voor ontevredenheid blijven het ontbreken van zichtbaar resultaat en de 
perceptie dat de politie geen actie onderneemt naar aanleiding van de melding of aangifte. 
Deze redenen worden iets minder vaak genoemd dan in 2004. Het aantal bedrijven dat zegt 
dat aangifte doen ingewikkeld en tijdrovend is, is gehalveerd sinds 2004. Het is plausibel dat 
de mogelijkheid om aangifte te doen via het elektronische aangifteformulier van invloed is op 
deze daling. 
Bedrijven geven vaker dan vorig jaar aan dat zij ontevreden zijn vanwege het uitblijven van 
terugkoppeling en vanwege de vermeende traagheid van het arriveren van de politie ter 
plekke.  
 
Overzichtstabel 
Tot slot hebben we op de volgende twee pagina’s een samenvattende tabel opgenomen, 
waarin de meest relevante cijfers voor zowel 2004 als 2005 per sector op een rij staan.
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Bouw 
2004 

 
Bouw 
2005 

Detail-
handel 
2004 

Detail-
handel 
2005 

 
Horeca 
2004 

 
Horeca 

2005 

 
Transport 

2004 

 
Transport 

2005 

Zakelijke 
dienstverl. 

2004 

Zakelijke 
dienstverl. 

2005 
Steekproefomvang (afgerond)     n 5.700 6.400 8.800 9.000 8.900 9.500 6.500 3.900 7.800 9.300 
           
% ervaart criminaliteit als een 
    probleem (enigszins+ernstig)    

25  22 ** 42 40 ** 34  32 ** 38 34 ** 22 19 ** 

% neemt preventieve maatregelen  66 65 81 82 77 77 73 72 74 76 * 
% registreert criminaliteit 16 18 ** 22 24 ** 18 20 ** 26 27 17 18 
% neemt deel aan projecten 3 4 6 6 8 8 5 5 4 4 
% is tevreden over de politie      
     (tevreden+zeer tevreden) 

42 46 * 51 55 ** 55 59 * 41 45 * 50 50 

           
Slachtofferschap           
% slachtofferschap algemeen 30  28 * 49 49 47  45 ** 42 39 ** 29  26 ** 
% meervoudig slachtofferschap 10   8 ** 20 19 19  18 ** 16  14 ** 8  6  ** 
           
Inbraak            
% bedrijven waar voorkomt 13 13 15 13 ** 17 15 ** 20 18 ** 11 9 ** 
Gemiddelde frequentie 2,2 2,0 1,9 1,6 * 1,8 1,7 2,9 2,9 1,8 1,8 
Raming totaal aantal delicten 21.000 18.000 ** 42.000 32.000 ** 12.000 10.000 **  17.000 15.000 34.000 27.000 ** 
Relatieve marge aantallen  8,1 % 6,9 % 6,4 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 7,9 % 9,9 % 7,2 % 7,2 % 
Raming totale schade (mln euro) € 55 € 57 € 89 € 79 * € 18 € 18 € 36 € 25 ** € 84 € 74 * 
Relatieve marge bedragen  8,9 % 7,6 % 6,6 % 7,9 % 7,7 % 7,9 % 7,8 % 9,3 % 8,0 % 8,1 % 
% getroffenen dat melding doet 84 87 88 87 88 89 83 83 89 90 
% getroffenen dat aangifte doet 41 47 ** 26 25 20 19  35 36 36 39 
           
* significant verschil 2004 - 2005 met 95% betrouwbaarheid (significantieniveau van 5%)  
** zeer significant verschil 2004 - 2005 met 99% betrouwbaarheid (significantieniveau van 1%)  
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Bouw 
2004 

 
Bouw 
2005 

Detail-
handel 
2004 

Detail-
handel 
2005 

 
Horeca 
2004 

 
Horeca 

2005 

 
Transport 

2004 

 
Transport 

2005 

Zakelijke 
dienstverl. 

2004 

Zakelijke 
dienstverl. 

2005 
Diefstal           
% bedrijven waar voorkomt 12 11 32 30 17 16 15 12 ** 6 5 ** 
Gemiddelde frequentie 3,5 3,0 31,9 35,4 7,2 6,9 6,6 4,6 * 2,8 2,6 
Raming totaal aantal delicten 27.000 22.000 ** 1.500.000 1.600.000 49.000 45.000 27.000 16.000 ** 28.000 21.000 ** 
Relatieve marge aantallen 10,4 % 9,0 % 8,5 % 10,7 % 12,4 % 12,6 % 17,0 % 14,0 % 16,1 % 12,1 % 
Raming totale schade (mln euro) € 40 € 35 € 146 € 141 € 12 € 12 € 22 € 18 * € 33 € 27 * 
Relatieve marge bedragen 10,7 % 9,8 % 5,0 % 4,7 % 9,5 % 10,8 % 10,7 % 11,7 % 12,1 % 11,8 % 
% getroffenen dat melding doet 51 51 47 48 45 44 63 63 65 59 
% getroffenen dat aangifte doet 31 31 18 19 19 19 35 a 33 40 33 ** 
Vernieling           
% bedrijven waar voorkomt 12 10 * 18 20 24 24 17 16 12 11 
Gemiddelde frequentie 3,1 2,7 3,2 3,1 4,1 4,1 4,0 4,3 2,5 2,2 *  
Raming totaal aantal delicten 24.000 18.000 ** 86.000 88.000 38.000 37.000 19.000 19.000 47.000 38.000 ** 
Relatieve marge aantallen 12,7 % 11,3 % 7,9 % 8,5 % 7,3 % 8,3 % 10,5 % 15,3 % 11,0 % 8,6 % 
Raming totale schade (mln euro) € 15 € 15 € 34 € 34 € 12 € 10 ** € 10 € 9 € 24 € 22 
Relatieve marge bedragen 10,7 % 9,4 % 6,6 % 6,5 % 6,0 % 6,8 % 8,8 % 10,9 % 8,6 % 8,6 % 
% getroffenen dat melding doet 46 46 46 44 46 45 50 50 47 46 
% getroffenen dat aangifte doet 25 24 17 18 14 15 22 a 22 21 26 ** 
Geweld           
% bedrijven waar voorkomt 2 2 7 6 10 9 7 5 ** 4 3 * 
Relatieve marge percentage 18,4 % 15,3 %  7,5 % 9,9 % 6,4 % 6,8 % 9,0 % 13,9 % 10,9 % 12,8 % 
Gemiddelde frequentie 3,3 2,5 4,5 4,9 4,3 4,1 6,7 6,8 3,6 3,4 
% getroffenen dat melding doet 56  42 * 59 57 68 64 56 59 55 53 
% getroffenen dat aangifte doet 30 a 23 15 a 14 17 a  16 22 18 21 21 
Overige vormen van criminaliteit           
% bedrijven waar voorkomt 3 3 6 5 7 5 ** 5 5 7 6 
Gemiddelde frequentie 11,5 5,8 18,9 a 24,1 14,6 19,8 21,3 33,6 36,8 31,3 
Raming totaal aantal delicten 27.000 14.000 170.000 a 200.000 40.000 42.000 33.000 49.000 440.000 340.000 
Raming totale schade (mln euro) € 8,5 € 5 € 11 € 11 € 2,3 € 2,0 € 4  a  € 4 € 30 € 21 * 
% getroffenen dat melding doet 36 39 46 43 52 54 45 39 29 28 
% getroffenen dat aangifte doet 18 18 18 19 12 a  15 24 a  17 13 a  14 
              a gecorrigeerde cijfers ten opzichte van rapport MCB 2004
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Management Summary  

The Trade and Industry Crime Monitor (Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, MCB) aims to 
provide insight into the occurrence of crime against businesses in the Netherlands and the 
precautions taken by these businesses in order to fight crime. The MCB makes it possible to 
discuss these businesses’ security situation, and the measures, which need to be taken to 
increase security, based on facts. 
 
The research questions on which the MCB is based, are: 
� What is the nature and size of crime committed against businesses in the Netherlands? 
� What is the nature and size of the damage these businesses suffer as a result of crime? 
� Which precautions do businesses take to prevent crime? 
� Do businesses notify the police of crime and do they report offences? 
� What is the companies’ experience with and evaluation of the police? 
� Are there any differences between sectors with regards to the above-mentioned aspects? 
� How do the results of this study compare to the MCB zero-measurement, which was 

carried out in 2004? For each sector the main issues are the absolute number of 
companies which fall victim to crimes and the nature of these crimes. 

 
Moreover we will provide an answer as to how many companies: 
� perceive crime to be a problem for their business; 
� take precautions and/or partake in crime prevention projects; 
� register offences; 
� have encountered offences; 
� inform the police of offences; 
� are satisfied with the police. 
 
The research for this project was conducted in five sectors of industry in the Netherlands5: 
• Construction; 
• Retail; 
• Catering; 
• Transport; 
• Business services. 
 
This summary offers general answers to the research questions. Differences between sectors 
will be discussed separately for each question. The five sector reports will feature significant 
differences between the various branches a sector is made up of, and between companies of 
varying geographical locations (degree of urbanisation and region). The overview table on 
pages 29 and 30 shows the most important figures for each sector for the years 2004 and 
2005. This table also includes the reliability margins needed to interpret and compare the 
figures correctly. Due to effective sampling and interim corrections of the sample based on 
analyses of variance, most reliability margins do not exceed 10%.  
                                                      
5 This study also took place in 2004 in the same five sectors and on the same large scale. 
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1.1 What is the nature and size of crime committed against businesses 
in the Netherlands? 

Size of crime committed against businesses 
One of the most remarkable results of MCB 2005 is that the stated number of offences has 
stayed on the same level as 2004 or has dropped significantly. A quarter up to half of all 
businesses in the sectors included in the study fall victim to one or more types of crime 
(overall victim hood). The sectors retail and catering are most strongly affected by crime. 
Almost half of these sectors’ businesses become victim of one or more forms of crime. 
Business services and construction suffer relatively little from crime. Overall victim hood in 
these sectors is over a quarter of all businesses.   
 
Besides general victim hood, table 11 shows how many businesses become victims of two or 
more types of crime (plural victim hood6). In the five sectors, between 6% and 19% of all 
businesses are victims of more than one type of crime. Victim hood is especially high in retail 
and catering.  

11 | Overall and plural victim hood 2005 (in %) 
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Plural victimhood Overall victimhood

Source: TNS NIPO, 2005 

 
 
 
                                                      
6 Plural victim: a business which has fallen victim to more than one type of crime during the past 12 
months. 
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Nature of crime committed against businesses 
Table 12 shows that theft in retail is the most common type of crime, just like in 2004. The 
increase of 100,000 offences is statistically not significant7. Theft is the most commonly 
reported offence also in construction and in catering. The number of thefts significantly 
decreased in construction, transport and business services compared to 2004.  
 
After theft, vandalism reportedly occur the most in all sectors. Only in construction and in 
business services the number of instances of vandalism decreased over the past year. Apart 
from in transport, the number of burglaries significantly decreased in all sectors over the past 
year. Violence is mentioned less frequent than other types of crimes. Catering businesses still 
encounter violence relatively often. Violence occurs demonstrably less often in transport and 
business services. Business services is the only sector showing a decrease of all types of 
offences.   

12 | Number1 of offences per sector and type of offences in 2004 and 2005 with statistically 
significant differences  

 
Offence 

 
Construction 

 
Retail 

 
Catering 

 
Transport 

Business 
services 

Burglary 2004 
2005 
difference 

21.000 
18.000 
-14 % 

42.000 
32.000 
-24 % 

12.000 
10.000 
-17 % 

17.000 
15.000 

- 

34.000 
27.000 
-21 % 

Theft 2004 
2005 
difference 

27.000 
22.000 
-19% 

1.500.000 
1.600.000 

- 

49.000 
45.000 

- 

27.000 
16.000 
-40 % 

28.000 
21.000 
-25 % 

Vandalism  2004 
2005 
difference 

24.000 
18.000 
-25% 

86.000 
88.000 

- 

38.000 
37.000 

- 

19.000 
19.000 

- 

47.000 
38.000 
-19 % 

Violence8 2004 
2005 
difference 

2 % 
2 % 

- 

7 % 
6 % 

- 

10 % 
9 % 

- 

7 % 
5 % 

-29 % 

4 % 
3 % 

-25 % 
1 Figures are based on respondents’ estimates                           Source: TNS NIPO, 2005 

A bold figure signifies a significant difference from 2004 

 
The extent to which different forms of crime occur in the various sectors is related to the 
nature of the sector (see table 13). It is no surprise that theft occurs more frequently in retail 
than in the other sectors (30% as opposed to 5% to 16% in the other sectors). Retail 
businesses – especially supermarkets and drug stores – are numerous, with a large number of 
handy products on display. The number of construction companies affected by vandalism has 
decreased. Just like in 2004, catering and retail businesses suffer the most from this type of 
crime.  
                                                      
7 Although the table shows an increase from 1.5 to 1.6 million thefts, this is not considered a significant 
difference compared to 2004. The difference of 100,000 is within the scope of the reliability margin. 
8 Given the limited occurrence of violence, it is statistically not justified to calculate estimates of the 
total number of violent offenses.  
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The percentage of businesses hit by burglary has decreased significantly in almost all sectors. 
The only sector in which it has remained on the same level is construction. However, table 12 
shows a drop in the total number of burglaries in construction. This is because the average 
number of burglaries per victimised business has decreased. 
 
The amount of businesses having to deal with violence has declined significantly only in the 
sectors transport and business services.    

13 | Occurrence of type of offence per sector in 2004 and 2005 with significant differences  

        % businesses with  Construction Retail Catering Transport Business 
services 

Burglary 2004 
2005 
difference 

14 
13 
- 

15 
13 

-13 % 

17 
15 

-13 % 

20 
18 

-10 % 

11 
9 

-18 % 
Theft 2004 

2005 
difference 

12 
11 
- 

32 
30 
- 

17 
16 
- 

15 
12 

-20 % 

6 
5 

-17 % 
Vandalism  2004 

2005 
difference 

12 
10 

-12% 

18 
20 
- 

24 
24 
- 

17 
16 
- 

12 
11 
- 

Violence 2004 
2005 
difference 

2 
2 
- 

7 
6 
- 

10 
9 
- 

7 
5 

-29 % 

4 
3 

-25 % 
                  Source: TNS NIPO, 2005 

 
Cohesion between line of business and regional differences in security situation  
The crime and security situation varies according to line of business, region or degree of 
urbanisation. Often, cohesion exists between two or more factors. For example, businesses 
located in the centre of a city deal with violence relatively often, and catering businesses 
encounter violence relatively often. It seems reasonable to suspect an underlying connection 
since catering businesses are relatively often located in the centre of a city.  
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1.1.1 The 10% businesses displaying the highest number of offences 
In this paragraph we focus on companies which are most seriously affected by crime: the 
businesses with the 10% highest number of offences committed against them. We will 
compare this group of businesses with other businesses affected by crime and will highlight 
their characteristics in this paragraph.  
 
General characteristics 
Businesses with private grounds and vehicles belong to the top 10% victims more often than 
the other victimised companies. Businesses conducted from the home or situated outside of a 
city are much less likely to be included in this category.  
 
Characteristics specific for sector and location 
• Companies in business services with the highest number of offences are relatively often 

situated in an office block, a mall or a separate office building 
• Within the catering sector, bars are disproportionally often included in the top 10 cluster. 

Restaurants are disproportionally less often included. Catering businesses that are hit the 
hardest are relatively often located in the centre of town. 

• Within the transport sector, hauling is less often included in the group with the high 
number of offences. Transport companies with the highest number of offences are 
relatively often situated at the edge of town or in an industrial zone.   

• Among the top 10 victims in retail are many drug stores, perfume stores, department 
stores and clothes shops. These are relatively often situated in shopping malls.  

 
Awareness of the problem 
Businesses who are often hit by crime, report more frequently that crime is a problem for 
their business. Many of these companies take precautions against crime and spend a higher-
than-average amount of money on these precautions. Moreover, they relatively often register 
crime, seek advice and participate in projects like Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 
 
Occurrence  
Multiple occurrence is higher in the top 10 cluster than among other victimised businesses. 
The percentage of companies in the top 10 cluster which have to deal with more than one type 
of offence varies from 65% in retail to over 80% in the other sectors.  
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Table 14 shows the portion of the total number of offences occurring within the top 10% of 
most heavily hit companies. For example: the top 10% of most heavily hit retail companies 
accounts for 67% of the total number of thefts in this sector. This means they are victims of 
theft 6 to 7 times the average. 

14 | Portion of total number of offences accounted for by the top 10 of most heavily hit 
companies (%)  

% of total number of offences Theft Vandalism Burglary 
Construction 39 38 26 
Retail 67 15 7 
Catering 65 47 17 
Transport 49 51 30 
Business services 43 29 24 
                Source: TNS NIPO, 2005 

 
The extent to which an offence occurs disproportionally often, varies greatly. The top 10% 
cluster has to deal with theft especially often. In retail and catering, two-thirds (67% and 
65%) of all thefts are being committed against the top 10% cluster. The bulk of the thefts are 
therefore committed against a restricted number of businesses.  
 
In most sectors about a fifth (17%) to almost a third (30%) of all burglaries takes place 
among the top 10% of most heavily hit companies. This means 1.5 to 3 times the average. 
The top 10% cluster also has to deal with 1.5 (15%) to 5 (51%) times the average number of 
acts of vandalism.  
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1.2   What is the nature and size of the damage suffered by businesses as a 
result of crime? 

Crime costs money. Our estimates include losses both as a result of direct and of indirect 
damage. The total financial loss suffered by all five sectors together is over 619 million euro. 
The total loss as a result of crime has decreased significantly (2004: 686 million euro). 
 
Table 15 shows that the retail sector makes up for a large part of these losses, especially as a 
result of theft and burglary. Significant differences between the damage estimates for 2005 
and those for 2004 are presented in percentages.  

15 | Damages in million Euro per sector and offence *- 2004 and 2005 (% difference) 

 Construction Retail Catering Transport Business 
Services 

Damages: 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Burglary 55 57 89 79 

-11% 
18 18 36 25 

-31% 
84 74 

-12% 
Theft 40 35 146 141 12 12 22 18 

 -18% 
33 27 

 -18% 
Vandalism 15 15 34 34 12 10 

-17% 
10 9 24 22 

Other (incl. 
violence) 

9 5 11 11 2 2 4 4 30 21 
-30% 

Total 119 112 280 265 44 42 72 56 171 144 
 Overall estimate of damages 2004: 

686 million Euro 
Overall estimate of damages 2005: 

619 million Euro 
-10% 

* Figures are based on respondents’ estimates                                      Source: TNS NIPO, 2005 
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1.3     Which precautions do businesses take against crime? 

The chances of falling victim to one or more types of crime might not be the same in every 
sector; the risk is nonetheless a reality. All businesses should take precautions in order to 
defend themselves against crime.  
 
Most companies appear to be well aware of this risk (table 16). Two-thirds of construction 
companies (65%) take precautions against crime. This number is even higher in the four other 
sectors (varying from 72% in transport to 82% in retail). Businesses appear to focus on 
technical means of crime prevention. The table below shows that companies often choose to 
install alarm systems and extra locks on the door.  

16 | Percentage of businesses taking precautions, and percentage of these businesses which 
apply the measures mentioned below (top 3 shaded grey) 

 Construct
ion 

Retail Catering Transport 
and 
communicati
on 

Services 

Takes precautions: 65% 82% 77% 72% 76% 
 

Loud alarm  38 50 49 45 47 
Extra locks 33 25 27 22 33 
Silent alarm  24 42 39 32 34 
Extra heavy fastenings 19 14 14 12 19 
Fencing 22 14 5 20 6 

Security company / night 

watchman 

8 8 5 20 11 

Cameras / infrared 6 20 20 14 7 
                               Source: TNS NIPO, 2005 

 
With regards to crime prevention we notice that the number of companies seeking advice 
about crime prevention differs per sector and increases along with the seriousness of the 
issue. Table 17 shows that a minority of companies seeks advice on crime prevention 
nonetheless.  
 
The nature of this advice is primarily related to electronic security and theft prevention.  
In addition to this, retail and catering businesses often seek advice on ways to safeguard the 
security of its employees. The portion of companies seeking advice has remained on the same 
level as last year. The only sector in which it has decreased is in business services. 
Companies who are heavily afflicted by crime (top 10%) seek advice more often than other 
victimised companies; about 1.5 to twice as many companies; mostly regarding crime 
prevention and employee safety.  
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17 | Percentage of businesses seeking advice or participating in projects -  2004 and 2005  

Sector seeking  
Advice  
2004 

seeking  
Advice 
2005 

Project 
participation 

2004 

Project  
participation 

2005 
Construction 12 13 

- 

3 4 

- 

Retail 25 24 

- 

6 6 

- 

Catering 21 20 

- 

8 8 

- 

Transport 19 18 

- 

5 5 

- 

Business services 17 15 
 -12 % 

4 4 

- 
A bold figure signifies a significant difference compared to 2004                   Source: TNS NIPO, 2005 

Projects are another way for companies to arm themselves against crime. Moreover, projects 
offer a possibility for businesses to get acquainted with other, more innovate, ways of 
tackling crime (table 17). However, the number of companies participating in projects 
together with the police or municipality is small, from 4% in construction and in business 
services to 8% in catering.  
 
Most projects focus on securing a company’s premises and surroundings and on crime 
prevention in general. Prevention of vandalism also plays a part in retail and catering.  
A quarter (24% of the 8% which participate in projects) of catering businesses partaking in 
projects name the Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Apart from the usual projects, 
retail companies also mention Keurmerk Veilig Ondernemen relatively often (24% of 6% 
participating in projects). 
 
The top 10 cluster participates in projects more often than other victimised companies, 
varying from 14% in business services to 21% in catering. 
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1.4 To what extent do victimised companies report crimes? 

Of all companies in the five sectors which have been studied, including the companies which 
have not fallen victim to any crimes, between 16% and 31% have notified the police of one or 
more offences in 2005. Between 9% and 14% of all companies in the five sectors actually 
report these offences to the police.  
 
Notifying and reporting per sector 
Zooming in on victimised companies in each sector and juxtaposing their notifying and 
reporting behaviour shows clear differences between the two behaviours. Expressing these 
differences in percentages results in a measure signifying the ratio between notifying and 
reporting. We call this measure decay, signifying the loss of a part of the victimised 
companies which do not end up reporting, but which do take the time to notify the police.  
At the top of graph 18 is the sector displaying the largest decay (catering).  

18 | Ratio between notifying the police of offences and reporting them, for victimised 
companies in 2005  
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Source: TNS NIPO, 2005 

Decay is largest in catering: in this sector, two-thirds of all companies who notify the police 
of an offence do not end up reporting it (see both graph 18 and table 19). Also in retail many 
victimised companies notify the police of crimes but do not report them: here, too, decay is 
almost two-thirds (60%). In construction, the highest number of companies go through the 
trouble of both notifying the police of offences and reporting them: decay is less than half 
(48%).  
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Compared to 2004, notifying and reporting behaviour has stayed on the same level.  

19 | Decay: between notifying and reporting, % of victims– 2004 and 2005 

Sector % notifies 
2004 

% notifies 
2005 

% reports 
2004 

% reports 
2005 

Decay 
2004 

Decay 
2005 

Construction 66 64 37 37 44 % 42 % 

Retail 64 63 25 25 61 % 60 % 

Catering 69 67 22 22 68 % 67 % 

Transport 70 68 35 33 50 % 51 % 

Business services 65 60 31 31 52 % 48 % 

Source: TNS NIPO, 2005                                                                                                                                  

 
Notifying and reporting according to types of offences 
There is a clear difference when it comes to notifying and reporting burglaries compared to 
other types of crime. The police are notified of burglaries much more often than of other 
types of offences; 
• from at least 83% of victimised transport companies 
• to at most 90% in business services. 
For violence, these extremes lie between 

� 42% of victimised companies in construction, and  
� 64% in catering;  

for theft between  
� 44%  in catering and  
� 63% of victimised transport companies;  

and for acts of vandalism between  
� 44% of victimised companies in retail and  
� 50% of victimised transport companies. 

 
The same pattern exists for reporting. However, also there a difference exists regarding the 
extent of decay. Especially for burglaries the number of victimised companies notifying the 
police is large; the number reporting turns out a lot smaller. For most crimes, decay is roughly 
half to two-thirds. Decay is especially high in catering when it comes to burglary: three-
quarters of all victimised catering companies notify the police of burglary but do not report 
this offence (89% notifying and 19% reporting). 
 
The reason mentioned most often for not notifying the police of this type of offence - or 
reporting it- is the expectation that this will not be effective or have any result. For theft, a 
lack of evidence is stated more often this year than in 2004. Companies which have 
encountered violence state more often than in 2004 that they prefer to deal with the problem 
by themselves (together with the expectation that the police will not undertake any action). 
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1.5       Experience with and evaluation of the police 

Satisfaction about the police has risen since last year. In all sectors, about half of the 
companies which have had contact with the police in order to notify them of an offence or in 
order to report an offence, are satisfied about the police’s handling of this contact.  

20 | Percentage of businesses which have been in contact with the police and which are 
(very) satisfied with the way the police handled this contact  

Sector % satisfied in 2004 % satisfied in 2005 
Construction 42 46 
Retail 51 55 
Catering 55 59 
Transport  41 45 
Business Services 50 50 

Source: TNS NIPO, 2005                                                                                                                                              

A bold figure signifies a significant difference compared to 2004                                                               

A fast and client-friendly handling of contact is the most important reason for satisfaction 
with the police. Many more companies than last year report being satisfied with the fact that 
the police come by when the need arises.  
 
An absence of visible results and the impression that the police do not do anything following 
a notification or report are important reasons for dissatisfaction. However, these reasons are 
mentioned less often than in 2004. The number of companies stating that reporting is 
complicated and time-consuming has halved since 2004. It may be that the possibility to 
report a crime using an electronic reporting form is related to this decrease. More than last 
year, companies indicate being dissatisfied because of a lack of feedback from the police and 
because of a perceived slow arrival of the police at the scene of the crime.  
 
Summarising table 
The following two pages feature a summarising table in which the most relevant results for 
both 2004 and 2005 are lined up for each sector.  
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 Constructi

on 
2004 

Constructi
on 

2005 

 
Retail 
2004 

 
Retail 
2005 

 
Catering 

2004 

 
Catering 

2005 

 
Transport 

2004 

 
Transport 

2005 

Business 
services 

2004 

Business 
services 

2005 
Sample size (rounded off)     n 5.700 6.400 8.800 9.000 8.900 9.500 6.500 3.900 7.800 9.300 
           
% perceives crime as a problem 
(somewhat + serious)         

25  22 ** 42 40 ** 34  32 ** 38 34 ** 22 19 ** 

% takes preventive measures 66 65 81 82 77 77 73 72 74 76 * 
% registers crime          16 18 ** 22 24 ** 18 20 ** 26 27 17 18 
% participates in projects         3 4 6  6 8 8 5 5 4 4 
% is satisfied with the police 
(satisfied + very satisfied)         

42 46 * 51 55 ** 55 59 * 41 45 * 50 50 

           
Occurrence           
% occurrence of crime, overall 30  28 * 49 49  47 45 ** 42 39 ** 30 26 ** 
% occurrence of more than one type 
of crime 

10  8 ** 20 19 19 18 ** 16  14 ** 8 6 ** 

           
Burglary            
Victim hood: % of companies 13 13 15 13 ** 17 15 ** 20 18 ** 11 9 ** 
Average frequency 2,2 2,0 1,9 1,6 * 1,8 1,7 2,9 2,9 1,8 1,8 
Calculation total number of offences 21.000 18.000 ** 42.000 32.000 ** 12.000 10.000 **  17.000 15.000 34.000 27.000 ** 
Relative margin of numbers 8,1 % 6,9 % 6,4 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 7,9 % 9,9 % 7,2 % 7,2 % 
Calculation total damage (mln euro) € 55 € 57  € 89 € 79 * € 18 € 18 € 36 € 25 ** € 84 € 74 * 
Relative margin amounts  8,9 % 7,6 % 6,6 % 7,9 % 7,7 % 7,9 % 7,8 % 9,3 % 8,0 % 8,1 % 
% victims notifying police 84 87 88 87 88 89 83 83 89 90 
% victims filing report 41 47 ** 26 25 20 19  35 36 36 39 
           
* Significant difference 2004 – 2005 with a reliability of 95%  
** Highly significant difference 2004 – 2005 with a reliability of 99% 
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 Construc-
tion 
2004 

Construc-
tion 
2005 

 
Retail 
2004 

 
Retail 
2005 

 
Catering 

2004 

 
Catering 

2005 

 
Transport 

2004 

 
Transport 

2005 

Business 
services 

2004 

Business 
services 

2005 
Theft           
Victim hood: % of companies 12 11 32 30 17 16 15 12 ** 6 5 ** 
Average frequency 3,5 3,0 31,9 35,4 7,2 6,9 6,6 4,6 * 2,8 2,6 

Calculation total number  offences 27.000 22.000 ** 1.500.000 1.600.000 49.000 45.000 27.000 16.000 ** 28.000 21.000 ** 
Relative margin of numbers 10,4 % 9,0 % 8,5 % 10, 7 % 12,4 % 12,6 % 17,0 % 14,0 % 16,1 % 12,1 % 
Calculation total damage (mln euro) € 40 € 35 € 146 € 141 € 12 € 12 € 22 € 18 * € 33 € 27 * 
Relative margin of amounts 10,7 % 9,8 % 5,0 % 4,7 % 9,5 % 10,8 % 10,7 % 11,7 % 12,1 % 11,8 % 
% victims notifying police 51 51 47 48 45 44 63 63 65 59 
% victims filing report 31 31 18 19 19 19 35 a  33 40 33 ** 
Vandalism           
Victim hood: % of companies 12 10 * 18 20 24 24 17 16 12 11 
Average frequency 3,1 2,7 3,2 3,1 4,1 4,1 4,0 4,3 2,5 2,2 *  
Calculation total number offences 24.000 18.000 ** 86.000 88.000 38.000 37.000 19.000 19.000 47.000 38.000 ** 
Relative margin of numbers 12,7 % 11,3 % 7,9 % 8,5 % 7,3 % 8,3 % 10,5 % 15,3 % 11,0 % 8,6 % 
Calculation total damage (mln euro) € 15 € 15 € 34 € 34 € 12 € 10 ** € 10 € 9 € 24 € 22 
Relative margin of amounts 10,7 % 9,4 % 6,6 % 6,5 % 6,0 % 6,8 % 8,8 % 10,9 % 8,6 % 8,6 % 
% victims notifying police 46 46 46 44 46 45 50 50 47 46 
% victims filing report 25 24 17 18 14 15 22 a 22 21 26 ** 
Violence           
Victim hood: % of companies 2 2 7 6 10 9 7 5 ** 4 3 * 
Relative margin of percentage 18,4 % 15,3 %  7,5 % 9,9 % 6,4 % 6,8 % 9,0 % 13,9 % 10,9 % 12,8 % 
Average frequency 3,3 2,5 4,5 4,9 4,3 4,1 6,7 6,8 3,6 3,4 
% victims notifying police 56  42 * 59 57 68 64 56 59 55 53 
% victims filing report 30 a 23 15 a 14 17 a  16 22 18 21 21 
Other crimes           
Victim hood: % of companies 3 3 6 5 7 5 ** 5 5 7 6 
Average frequency 11,5 5,8 18,9 a 24,1 14,6 19,8 21,3 33,6 36,8 31,3 
Calculation total number offences 27.000 14.000 170.000 a  200.000 40.000 42.000 33.000 49.000 440.000 340.000 
Calculation total damage (mln euro) € 8,3 € 5 € 11 € 11 € 2,3 € 2,0 € 4 a € 4 € 30 € 21 * 
% victims notifying police 36 39 46 43 52 54 45 39 29 28 
% victims filing report 18 18 18 19 12 a 15     24 a 17 13 a  14 
             a corrected figures compared to the MCB 2004 report
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2 Inleiding 

Informatie voor beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing en veiligheid 
De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van 
criminaliteit bij Nederlandse bedrijven vast te stellen en inzicht te geven in de maatregelen 
die bedrijven 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. Op basis van deze pilot werd het MBI onderzoeksinstrument ontwikkeld. Dit 
instrument is in 2002 voor het eerst ingezet om de criminaliteits- en veiligheidssituatie voor 
het gehele Nederlandse bedrijfsleven te onderzoeken.  
 
 
Nulmeting in 2004 
In 2002 bleek de spreiding in het aantal delicten aanzienlijk te zijn. Voor de meting in 2004 is 
de steekproefomvang met een factor zeven verhoogd om hogere betrouwbaarheidsmarges te 
garanderen en nauwkeuriger schattingen af te geven.  
Deze wijzigingen werden ingegeven na het verschijnen van het Veiligheidsprogramma ‘Naar 
een veiliger samenleving’ in oktober 2002. Vanaf dat moment diende stelselmatig over de 
voortgang van dit programma en bereikte maatschappelijke effecten aan de Tweede Kamer 
gerapporteerd te worden. Op het terrein van de criminaliteit bij het bedrijfsleven worden 
hiervoor twee indicatoren gehanteerd: diefstal bij de detailhandel en geweld bij het 
bedrijfsleven. De meting van 2004 fungeert als de nulmeting voor de twee bedrijfsleven 
indicatoren. 
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Het onderzoek kreeg ook een andere naam, Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB),  
omdat vanaf 2004 alleen nog bedrijven en geen instellingen in het onderzoek zijn 
meegenomen. Bovendien is een beperkt aantal sectoren onderzocht. 
 

Aanpak in 2005 
Beide ministeries hebben in 2005 wederom opdracht gegeven tot een meting teneinde de 
ontwikkelingen op dit gebied te monitoren. De eis was een goede vergelijking te kunnen 
maken met de resultaten uit de MCB meting van 2004. De opzet van het onderzoek is daarom 
ongewijzigd wat omvang en inhoud betreft. In dit rapport vergelijken we alleen nog met de 
resultaten uit 2004. Omdat de steekproefopzet ten opzichte van die in 2002 is gewijzigd, 
vermelden we de resultaten van de MBI 2002 hier niet.  
 
De vraagstelling, de daaruit voortvloeiende vragenlijsten en wijze van dataverzameling door 
middel van telefonisch onderzoek zijn nagenoeg gelijk geweest aan die van 2004. 
 
Het onderzoek is in 2005 – net als in 2004 – gericht op de volgende vijf sectoren9: 
� Detailhandel 
� Bouw 
� Horeca 
� Transport 
� Zakelijke dienstverlening 
 
In de MCB zijn vragen gesteld over inbraak, diefstal, vernieling en geweld. Daarnaast is - net 
als in 2004- een categorie ‘overige’ delicten voorgelegd. In vergelijking met de MBI 2002 
betekent dit, dat fraude en computercriminaliteit zijn vervallen. 

 

Doel van het onderzoek 
Het hoofddoel van de MCB 2005 is geweest het nauwkeurig in kaart brengen van de feiten, 
cijfers en ontwikkeling van 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 en de ontwikkelingen in slachtofferschap en maatregelen te monitoren.  
 
De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meting in 2005 hebben zwaar gewogen in de 
onderzoeksopzet. In het handboek staat beschreven welke keuzes zijn gemaakt bij de opzet 
van het onderzoek. 

 

                                                      
9 Ten opzichte van de MCB 2004 zijn dit dezelfde sectoren. 
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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 met voor elk 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. 

 

Opzet van de rapportage 
Deze rapportage bevat de resultaten voor de MCB meting 2005. Bij het opstellen van dit 
rapport  
is gekozen voor een beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheidssituatie in 
vijf sectoren. Door de aard van de gestelde vragen en de zeer grote steekproefomvang 
(38.030 ondervraagde bedrijfsvestigingen) leent het onderzoek zich goed voor het bestuderen 
van operationele en beleidsvoorbereidende vraagstukken. Zo is in dit rapport na te lezen hoe 
beleid 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 formeel binnen. Ook beschrijven we de tevredenheid van 
bedrijven met het optreden van de politie. 
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Waar relevant wordt in een sectorrapport een uitsplitsing gepresenteerd naar branche, regio 
en stedelijke ligging (agglomeratie).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.  

 

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 die resultaten zijn 
berekend. 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. 
 
Wanneer sprake is van relevante significante verschillen bijvoorbeeld tussen sectoren, 
branches, regio’s of stedelijke ligging, besteden wij daar bij de bespreking aandacht aan. In 
de andere gevallen kunt u aannemen dat de verschillen vanuit statistisch oogpunt 
onvoldoende betekenisvol zijn om te vermelden. Het Handboek bevat een meer 
gedetailleerde methodologische verantwoording. 
 
Amsterdam, 
december 2005 
 


