
1    Samenvatting 

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel inzicht te geven in het 
slachtofferschap 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 
discussiëren over de veiligheid van bedrijven en de maatregelen die nodig zijn om de 
veiligheid te vergroten. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen door de jaren heen.  
 
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; 
 te maken heeft met interne criminaliteit en hiertegen preventieve maatregelen neemt. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende vijf1 sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven: 
 Bouw; 
 Detailhandel; 
 Horeca; 
 Transport; 
 Zakelijke dienstverlening. 

 
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 22 september tot en met 20 december 2008.  
 
We presenteren in deze samenvatting een overkoepelende beschouwing van de resultaten uit 
het onderzoek. De vraag naar verschillen tussen sectoren wordt bij elk onderwerp apart 
beantwoord. We richten ons tevens op verschillen tussen de nulmeting in 2004 en de meting 
in 2008. In paragraaf 1.7 rapporteren we significante verschillen tussen 2007 en 2008. In de 
vijf sectorrapporten bespreken we bovendien significante verschillen tussen branches binnen 
een sector en tussen bedrijven met een verschillende geografische ligging (stedelijke 
agglomeratie en regio). 
                                                 
1 In 2004, 2005, 2006 en 2007 vond het onderzoek in dezelfde vijf sectoren plaats en op eenzelfde grote schaal.  



 
In de overzichtstabel op pagina 21 en 22 treft u de belangrijkste cijfers per sector aan voor 
2004, 2005, 2006, 2007 en 2008. 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 doeltreffende steekproeftrekking en tussentijdse bijsturing van de 
steekproef middels variantie-analyses, is het deels gelukt betrouwbaarheidsmarges te 
realiseren van 10% of minder. 
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