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Samenvatting  

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een onderzoeksmethodiek (inclusief basisenquête) en 
deze toe te passen in de drie genoemde branches: de bouw,vervoer/transport/communicatie en 
cultuur/recreatie/overige dienstverlening. Met behulp van de enquête dient inzicht te worden 
verkregen in de omvang van het slachtofferschap en schade als gevolg van criminaliteit, in de aanpak 
daarvan en in de mening over het politie-optreden in deze drie branches. De onderzoeksmethodiek 
dient gebruikt te kunnen worden voor alle branches in het Nederlandse bedrijfsleven en valide en 
betrouwbare informatie op te leveren met een optimale prijs-kwaliteit verhouding. De MBI is de 
tegenhanger voor de Politiemonitor Bevolking. 
De methodiek die het project heeft opgeleverd is op een succesvolle wijze toegepast in de drie 
branches. Om toekomstige onderzoekers het onderzoek op dezelfde wijze te kunnen laten uitvoeren is 
deze methodiek uitgebreid beschreven in een handboek.  

Een aantal belangrijke resultaten zijn:  

• Voor alle onderzochte branches geldt dat de meerderheid van de bedrijven criminaliteit niet 
als een ernstig probleem ziet. Toch zijn er heel wat bedrijven in 1999 slachtoffer geweest van 
één of meerdere vormen van criminaliteit: het percentage slachtoffers varieert over de 
branches van 28% tot 37%. De meest voorkomende vorm van criminaliteit verschilt per 
branche: in de bouw is dat diefstal, bij ve rvoer inbraak en bij cultuur e.a. vernielingen.  

• Het meldings- en aangiftegedrag wisselt sterk per delictsoort. Voor alle branches geldt dat de 
bereidheid het grootst is bij inbraak.  

• Slechts een minderheid van bedrijven laat zich adviseren over criminaliteitspreventie en 
veiligheid, het laagste percentage is te vinden bij de bouw (15%).  

• De totale schade door criminaliteit wordt in de bouw geschat op ongeveer 360 miljoen per 
jaar, bij het vervoer op 335 miljoen per jaar. Door de diversiteit van de derde branche is daar 
geen betrouwbare schatting van de omvang te geven.  

Met betrekking tot de toekomst van de MBI werken de onderzoekers in het adviesrapport twee 
varianten uit. Variant A is de variant die tijdens de pilots is gehanteerd en kan worden beschouwd als 
traditioneel ingericht monitoronderzoek. Variant B is een slankere variant die bestaat uit een 
kleinschaliger basisonderzoek en een platform voor gegevensuitwisseling. In deze variant stellen de 
ministeries algemene trendrapportages ter beschikking waarin de ontwikkelingen bij de Nederlandse 
bedrijven en instellingen staan beschreven. Gebruikers met een aanvullende informatiebehoefte 
worden gestimuleerd om voort te bouwen op het fundament dat met deze algemene rapportages is 
gelegd. Het gereedschap (vragenlijsten, analyses, normdata) wordt door de ministeries aangereikt. De 
omvang van de steekproef zal zodanig zijn dat op totaalniveau verschillen tussen sectoren, 
grootteklassen, regio's of delicten en ontwikkelingen in de tijd waargenomen kunnen worden. Het 
gegevensplatform kan vorm krijgen in een website waar geïnteresseerden informatie komen halen en 
brengen. 
De onderzoekers hebben in hun advies een duidelijke voorkeur voor variant B.  
 
 


