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Samenvatthig 

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen 
sectorspecifiek beleid ontwikkelen om de criminaliteit ten koste van bedrijven en 
instellingen in Nederland terug te dringen. Beide ministeries willen in samenwerking 
met de verschillende bedrijfstakken de criminaliteit aanpakken en de 
veiligheidssituatie verbeteren. Hiertoe is informatie nodig over enerzijds de huidige 
veiligheidssituatie van bedrijven en instellingen (zowel landelijk als regionaal) en 
anderzijds de effecten die reeds bestaande inspanningen op het gebied van 
veiligheidszorg bij de desbetreffende bedrijven en instellingen sorteren. 

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben 
NIPO Consult en Eysink Smeets & Etman (ES&E) opdracht gegeven een 'Monitor 
Bedrijven en Instellingen' (MBI) te ontwikkelen waarmee de benodigde informatie op 
een adequate manier kan worden verzameld. 

Het doel is een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen: 
• die gebruilct kan worden voor alle branches in het Nederlands bedrijfsleven; 
• die valide en betrouwbare informatie levert; 
• met een optimale prijs-lcwaliteit verhouding. 

Dit instrument moet (periodiek) een betrouwbaar beeld geven van de criminaliteits-
en veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in alle branches in 
Nederland en de rol die de politie en andere instanties daarbij spelen. 

Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting, een nulmeting, voor de 
sector bouwnijverheid. Binnen de sector bouwnijverheid onderscheiden wij vijf 
categorieen of branches: 
1) burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U); 
2) grond, water, wegenbouw (GWW); 
3) afwerldng (schilders, stukadoors, etc.); 
4) installatiebedrijven; 
5) klusbedrijven. 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari 2000. In totaal zijn 1.010 
bedrijfsvestigingen telefonisch ondervraagd. In de totale sector bouwnijverheid zijn 
naar schatting ongeveer 55.000 bedrijfsvestigingen actief. De bijlagen bevatten een 
beschrijving van de gehele sector. In deze samenvatting beschrijven wij de 
belangrijkste conclusies van deze meting. 
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Betrouwbaarheid 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 
betrouwbaarheid geldt Zeker bij Ideine (deel)steekproeven geldt dat de kans bestaat 
dat de resultaten als gevolg van toevalsfactoren niet geheel overeenstemmen met de 
werkelijkheid in de gehele populatie. 

In het rapport vermelden wij onderaan grafieken en tabellen altijd de basis. De basis 
is het ongewogen aantal ondervraagde vertegenwoordigers van bedrijfsvestigingen 
waarop de resultaten zijn gebaseerd. De basis geeft een indicatie van de 
betrouwbaarheid van de resultaten. De cijfers die in grafieken en tabellen staan 
vermeld, zijn gewogen op branche, regio en bedrijfsgrootte. Wanneer de gewogen 
resultaten gebaseerd zijn op een kleine basis, behoeven deze resultaten en daarop 
gebaseerde conclusies enige nuancering. Hiervoor gebruiken wij de volgende criteria: 

• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in 
grafieken; 

• bij een basis van n <40 maar 20, presenteren wij de cijfers in de vorm van een 
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten 
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes; 

• bij een basis van n < 20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers 
(aantallen, percentages, gemiddelden, bedragen). 

Wanneer er sprake is van significante verschillen, besteden wij daar bij de besprelcing 
aandacht aan. In de andere geva Ben kan men aannemen dat de verschillen vanuit 
statistisch oogpunt onvoldoende betekenisvol zijn om te vermelden. 

Meerderheid van de bedrijven in de bouw ziet criminaliteit Met als een 
ernstig probleem, toch worden bijna vier op de tien bedrijven slachtoffer 
Een tiende van de bedrijven in de bouwsector ziet criminaliteit als een ernstig 
probleem. Volgens tweederde van de bedrijven (67%) speelt criminaliteit voor hun 
bedrijf geen enkele ml. Voor een Icwart (23%) van de bouwbedrijven is criminaliteit 
enigszins een probleem. Hiertegenover staat dat in 1999 bijna vier op de tien (37%) 
bouwbedrijven slachtoffer zijn geworden van enige vorm van criminaliteit. Naar 
schatting zijn dit ruim 20.000 bedriffsvestigingen. 

Voor alle vormen van criminaliteit geldt dat bedrijven vaak meerdere keren per jaar 
slachtoffer worden van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Vijftien procent 
van de bedrnven is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij getroffen worden 
door meer dan een soort criminaliteit. 
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I I (Meervoudig) slachtofferschap 

Percentage bedrijven dat slachtoffer is van .. 

0 delicten 	 63 

1 soort delict 	 22 

2 soorten delicten 	 8 	15% meervoudig 

3 of meer soorten delicten 	 7 	slachtofferschap 

Totaal 	 100 

Diefstal meest voorkomende vorm van criuminaliteit 
Diefstal is de meest voorkomende vorrnen van criminaliteit in deze sector. Grotere 
bedrijven zijn vaker dan kleinere het slachtoffer van inbraak, diefstal en vernielingen 
aan gebouwen of op de bouwplaats. 

Een op de veertien bouwbedrijven (7%) geeft aan te maken te hebben met fraude, van 
buiten de onderneming of door het eigen personeel. Dit percentage kan een 
onderschatting zijn van het werkelijke percentage bedrijven dat getroffen wordt door 
fraude. Deze onderschatting is dan waarschijnlijk het gevolg van een (of een 
combinatie) van de volgende factoren: 
1) fraude is soms moeilijker waar te nemen dan bijvoorbeeld een delict als 

vemieling. Het werkelijke aantal fraudegevallen kan hoger zijn dan bedrijven 
constateren; 

2) vanwege de gevoelige aard van de materie brengen sommige bedrijven dergelijke 
informatie wellicht minder snel naar buiten. 

Ongeveer een op de zeven (14%) bedrijfsvestigingen hebben te maken met 
vemielingen, brandstichting en/of graffiti. Naast diefstal, inbraak, fraude en 
vemielingen heeft 6% van de bouwbedrijven te maken met andere vormen van 
criminaliteit, waarbij bedreiging en afpersing het meest genoemd worden. 
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Onderstaand overzicht geeft de kerricijfers weer voor de genoemde vormen van 

criminaliteit. 

2 I Voorkomen criminaliteit in de bouw (in 1999) 

% bedrifven waar 	Ongewogen 	Gemiddelde 	&halting van 

delict voorlcwam in 	aantal 	frequentie 	het totaal 

1999 	 bedripren 	waarrnee delict 	aanta/ delicten 

warn' delict 	vooricwam in 1999 	in 1999 

voorkwam 

Inbraalc 	 15% 	n=228 

• inbraak in gebouwen 	 5% 	n=87 	 1,6 	 4.600 

• inbraak in bedrijfswagens 	 12% 	n=185 	 2,3 	 15.900 

Diefstal 	 21% 	n=270 

• van bouwplaats 	 19% 	n=249 	 12 	 35.800 

• uit gebouwen 	 13% 	n=171 	 3,2 	 17.300 

• van of uit bedrijfswagens 	 6% 	n=93 	 2,5 	 7.500 

vernieling, brandstiditing, graffiti 	14% 	n=197 

• vernieling aan gebouwen 	 5% 	n=74 	 3,2 	 8.000 

• vernieling op bouwplaats 	 7% 	n=107 	 7,7 	 25.500 

• vernieling aan bedrijfswagens 	 5% 	n=59 	 2,4 	 6.400 

• brandstichting bedrijfsgebouwen 	 1% 	n=15 	 - 

• brandstichting bouwplaats 	 1% 	n=14 	 - 	 -  

• graffiti gebouwen 	 4% 	n=42 	 12 	 22.500 

• graffiti bouwplaats 	 3% 	n=55 	 10 	 15.600 

Fraude 	 7% 	n=80 

• van buiten de onderneming 	 7% 	n=80 	 3 	 11.900 

• door eigen personeel 	 1% 	n=11 	 - - 

overige cffininaliteit 6% 	n=63 	 2,5 	 7.500 
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Totale schade door criminaliteit in de bouw wordt geschat op ongeveer 360 
miljoen gulden per jaar. 

Directe schade door inbraak en directe schade als gevolg van diefstal vormen de 
belangrijkste schadeposten. 

3 I Schatting van de directe en inclirecte schade door criminal iteit in de bouwnijverheid 

• inbraak 

• diefstal 

• vernieling, 

brandstichting, 

graffiti 

• fraude van 

buitenaf 

• fraude door 

eigen personeel 

• overige 

criminaliteit 

Totaal 

Basis 	Directe schade. 
(gemicldeld per getroffen 

bedriff per jaar) 

n=228 	fl. 9.000 

98% van de getroffen 

bedrijven lijdt directe 

schade. 

n=270 	fl. 9.000 

100% van de getroffen 

bedrijven lijdt directe 

schade. 

n=197 	fl. 5.000 

100% van de getroffen 

bedrijven lijdt directe 

schade. 

n=78 

n=11 

n=63 

fl. 2.000 

39% van de getroffen 

bedrijven lijdt directe 

schade. 

fl. 11.000 

50% van de getroffen 

bedrijven lijdt directe 

schade. 

Indirecte schade 
(gemiddeld per getroffen 

bedriff per jaar) 

fl. 4.000 

51% van de getroffen 

bedrijven lijdt 

indirecte schade 

fl.5.000 

48% van de getroffen 

bedrijven lijdt 

indirecte schade 

fl. 1.000 

45% van de getroffen 

bedrijven lijdt 

indirecte schade 

fl. 3.000 

18% van de getroffen 

bedrijven lijdt 

indirecte schade 

fl. 6.000 

26% van de getroffen 

bedrijven lijdt 

indirecte schade 
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Schatting totale 
schade per delict 
voor de gehele 
sector 

Direct: fl. 70 mm. 

Indirect: fl. 30 mm. 

Direct: fl. 91 mm. 

Indirect: fl. 55 mm. 

Direct: fl. 36 mm. 

Indirect: fl. 6 mm. 

Direct: fl. 9 mm. 

Indirect: fl. 12 mm. 

Direct: fl. 33 mm. 

Indirect: fl. 18 mm. 

fl. 360 miljoen 



Meldings- en aangiftegedrag wisselt per delict 
In de sector bouwnijverheid meldt jaarlijks een vijfde (21%) van alle bouwbedrijven 
(die al dan niet te maken hebben gehad met criminaliteit) een vorm van criminaliteit 
bij de politie. In 1999 deed ongeveer een op de zeven (14%) bouwbedrijven 
daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal op het 
politiebureau. 

Van de bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een of meer vormen van 
criminaliteit, neemt gemiddeld 58% contact op met de politie. Bijna vier op de tien 
(37%) bedrijven die slachtoffer worden van criminaliteit, doen daadwerkelijk aangifte. 

4 I Aangifte- en meldingsgedrag van criminaliteit door getroffen ha:frt./yen (in 1999) 

%getroffen 	Ongewogen aantal 	Gemiddelde 	Schatting totaal 	%getroffen 

bedryven Oat bedtven dat delict 	frequentie 	aantal meldingen 	bedryven dat 

het delta 	meldt (basis) 	meldingen 	voor de sector 	aangiffe doet op 

meldt hi) de 	 het politic bureau 

politic 

• inbraak in 	 79 	 n=185 	 2,3 	 14.800 	 48 

gebouwen of 	 . 

bedrijfswagens 

• diefstal 	 50 	 n=149 	 4 	 22.300 	 34 

• vernieling, 	 30 	 n=72 	 2 	 4.300 	 18 

brandstichting, 

graffiti 

• fraude 	 8 	 n=12 - 	 - 	 4 

• overige 	 38 	 n=28 	 (1,7) 	 (2.000) 	 19 

criminaliteit 

Gemiddeld 	58 	 37 

De bouwbedrijven die een voorgevallen delict niet melden, doen dit meestal omdat zij 
geen effect verwachten. Bedrijven die te maken hebben met fraude of overige vormen 
van criminaliteit, geven de voorkeur aan het zelf zoeken naar een oplossing van het 
probleem. 
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S I  Red enen om delicten niet te meldenbij de politic. 

inbraak 	Diefital 	vernieling, 	fraud e 	Overige 

brand sticht 	 criminaliteit 

ing, graffiti 

Basis: is slachtoffer van het delict, maar 	n=41 	n=120 	n=120 	n=68 	n=35 

heeft dit nietgemeld aan de politic.. 

• 

• politie doet er toch niets aan 	62 	 42 	52 	 33 	(32) 

• verzekering dekt schade niet 	58 	46 	33 	27 	 (5 ) 

(ongeacht aangifte) 

• schade te klein 	 41 	 56 	 45 	38 	(14) 

• geen tijd 	 25 	17 	18 	12 	(10) 

• ontevreden over politie bij 	 23. 	6 	18 	3 	 0 

laatste aangifte 	 . 

• verzekering vergoedt schade 	0 	 1 	 6 	 5 	 0 

ook zonder aangifte 

• probleem zelf aangepalct 	 4 	21 	11 	44 	 (55) 

• dader onbekend, moeilijk te 	0 	 9 	 2 	 3 	 0 

bewijzen, laat opgemerkt 

Meer dan helft bedrijven met uitgesproken tevreden over de afhandeling 
van meldingen, aangiften door de politie 
Ruim de helft (55%) van de bedrijven die delicten bij de politie melden is niet of met 
helemaal tevreden over de werkwijze van de politie. Vooral de (schijnbaar) passieve 
houding van de politie en het uitblijven van zichtbaar resultaat vorrnen reden tot 
ontevredenheid. 

Bijna de helft (45%) die delicten bij de politie melden is daarentegen wel tevreden over 
het optreden van de politie. Zij spreken over een correcte afhandeling. Ook is de 
snelheid van handelen reden voor tevredenheid. 

Dader van het delict in de meeste gevallen een onbekende van het bedrijf 
De lijst met mogelijke daders varieert al naar gelang het delict. In de meeste gevallen 
vermoeden de bedrijven dat de dader een onbekende is van het bedrijf. 
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6 I De vermoedelifice dader(s) 

inbraak 	diefital 	vernieling, 	Fraude 	Overige 

brandstichting, 	 criminaliteit 

graffiti 

Basis: 	n=228 	n=270 	n=197 	n=80 	n=63 

• een onbekende 	 89% 	73% 	83% 	39% 	26% 

• criminele organisatie 	 2% 	1% 	 2% 	7% 	5% 

• onder-Inevenaannemer 	 1% 	5% 	 6% 	3% 	3% 

• vast personeelslid 	 - 	 3% 	 - 	 3% 	10% 

• klant / opdrachtgever 	 - 	 2% 	 - 	 16% 	24% 

• ingehuurd personeelslid 	 - 	 2% 1% 

• toeleverancier / installateur / 	- 	 1% 	 . 	 21% 	3% 

schoonmaker 

• anders 	 3% 	 - 	 - 	 8% 	27% 

• weet niet 4% 	12% 	 8% 

Minderheid bedrijven laat rich adviseren over criminaliteitspreventie en 
veiligheid 
Vijftien procent van de bouwbedrijven wint advies in over preventie van criminaliteit 
en veiligheid. In de overige gevallen blijft adviesaanvraag achterwege. Voornamelijk 
omdat volgens ondernemers openbare orde of criminaliteitsproblemen geen grote rol 
spelen bij de bedrijfsvoering. Toch blijkt ook onder deze groep bedrijven een behoefte 
te bestaan aan advisering over criminaliteit en veiligheid, in het bijzonder over 
diefstalpreventie. 

Advies wordt met name ingewonnen op het gebied van preventie diefstal door derden 
(66%) en elektronische beveiliging van de bedrijfsvestiging (64%). Grotere bedrijven 
winnen eerder advies in dan kleine bedrijven. 

Het advies levert in meer dan de helft van de gevallen (54%) resultaat op: bedrijven 
sigmaleren een daling van de criminaliteit of een verbeterde veiligheid. In drie op de 
den gevallen (30%) echter blijft zichtbaar resultaat volgens de betreffende bedrijven 
(vooralsnog) achterwege: vaak hangt dit samen met een toch al geringe ml van 
criminaliteit binnen deze bedrijven, anderzijds ook met de lcwaliteit van het advies. 
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Grotere bouwbedrijven treffen preventieve maatregelen ter voorkoming van 
criminaliteit, kleinere bedrijven laten dit vaak na 
Vestigingen met 20 werknemers of meer treffen vrijwel alle (96%) preventieve 
maatregelen ter voorkoming van criminaliteit. Onder kleinere bedrijven en 
eenmanszaken ligt dit percentage lager (eenmanszaken ongeveer 50%). Het aantal 
preventieve maatregelen neemt ook toe naarmate de vestiging groter is. 

Gemiddeld treft tweederde (64%) van de bouwbedrijven preventieve maatregelen. 
Bij preventieve maatregelen moet vooral gedacht worden aan: extra sloten, luide en 
stile alarmen en hekwerken. Gemiddeld besteden bedrijven ongeveer fl. 3.000,- aan 
preventiemaatregelen. Het preventiebudget neemt toe met de omvang van het bedrijf. 
Een belangrijk deel van het budget wordt gestoken in beveiliging van de bouwplaats 
(gemiddeld 31%). 

Weinig bedrijven participeren in projecten 
Aan projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en 
beveiliging neemt zes procent van de bouwbedrijven deel: veel bedrijven zijn niet 
bekend met deze projecten of zien criminaliteit met als een probleem. In de meeste 
gevallen bestaat geen behoefte aan deze projecten. 

Onder bedrijven die wel deelnemen aan projecten zijn beveiligingsprojecten voor de 
omgeving of het gebouw het meest geliefd. Ruim vier op de tien (43%) van de 
projecten worden door het bedrijf zelf of door de eigenaar van het pand 
georganiseerd. In veel andere gevallen ligt de organisatie in handen van 
buurtverenigingen, gespecialiseerde bedrijven, politie of gemeente. Over de ml van de 
politie in de door haar georganiseerde projecten zijn de deelnemende bedrijven in het 
algemeen tevreden. 

Bijna de helft (45%) van de in projecten participerende bedrijven neemt resultaat waar 
van de inspanningen, zoals: afname van de criminaliteit in de bedrijfsvestiging of in 
de buurt of afname van de onveiligheid in de buurt. Mn de andere kant ziet ruim de 
helft (55%) geen zichtbaar of geen positief resultaat van de projectinspanningen. 

Zicht op crhninaliteit ontbreekt gedeeltelijk door gebrek aan meldings- en 
registratiesystematiek 
Bij meer dan de helft van de bedrijven (56%) meldt het personeel geconstateerde 
criminaliteit altijd bij de bedrijfsleiding. Bij ruim een kwart (27%) van de bedrijven 
heeft de bedrijfsleiding er geen zicht op of het personeel criminaliteit bij hen meldt. 
Minder dan een op de drie bedrijven (29%) registreert de gemelde delicten. De wijze 
waarop deze registratie plaatsvindt, loopt zeer uiteen. 
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Inleiding 

Informatie voor sectorspecifiek beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing 
De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties willen 
sectorspecifiek beleid ontwikkelen om de criminaliteit ten koste van bedrijven en 
instellingen in Nederland terug te dringen. Beide ministeries willen in samenwerking 
met de verschillende bedrijfstakken de criminaliteit aanpakken en de 
veiligheidssituatie verbeteren. Om te weten waar dit beleid zich op zou moeten 
richten, is veel informatie nodig. Ten eerste is dat inforrnatie over de huidige 
veiligheidssituatie van bedrijven en instellingen, zowel op landelijk als op regionaal 
niveau. Ten tweede is het van belang te weten in hoeverre reeds bestaande 
inspanningen op het gebied van veiligheidszorg bij de desbetreffende bedrijven en 
instellingen effect sorteren. 

Ontwikkeling van de Monitor Bedrijven en Instellingen 
De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben 
NIPO Consult en Eysink Smeets & Etman (ES&E) opdracht gegeven een 'Monitor 
Bedrijven en Instellingen' (MB!) te ontwikkelen waarmee de benodigde informatie op 
een adequate manier kan worden verzameld. 

Het doel is een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen: 
• die gebruikt kan worden voor alle branches in het Nederlands bedrijfsleven; 
• die valide en betrouwbare informatie levert; 
• met een optimale prijs-kwaliteit verhouding. 

Dit instrument moet (periodiek) een betrouwbaar beeld geven van de criminaliteits-
en veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in alle branches in 
Nederland en de rol die de politie en andere instanties daarbij spelen. 
In de komende jaren hebben de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties het voornemen het instrument te testen op bruikbaarheid en 
toepasbaarheid voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Toekomstige gebruikers 
Naast de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is 
er een aantal belanghebbenden, die voor de definitieve invulling van de Monitor 
Bedrijven en Instellingen relevant zijn: 
• bedrijven, instellingen en koepelorganisaties: de MBI biedt zicht op de 

criminaliteitsproblemen in de eigen sector, en inzicht in bepaalde aspecten van 
de eigen inspanningen en die van de politie. Daamaast kan de MBI bedrijven en 
instellingen mobiliseren voor een gezamenlijke aanpak van 
veiligheidsproblemen; 

• politiekorpsen: het ontwikkelen en uiteindelijk volledig (voor alle sectoren) 
implementeren van de MBI is een actiepunt in het Beleidsplan Nederlandse 
politie; 
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• antlere ministeries: op departementaal niveau biedt de monitor beleidsinformatie, 
zowel over de ontwikkeling van de criminaliteit als over de inspanningen van de 
politiekorpsen en van de bedrijven en instellingen. 

Drie pilot-sectoren 
Voor het ontwikkelen van het instrument zullen NIPO Consult en ES&E in eerste 
instantie drie pilot-sectoren onderzoeken: 
• bouwnijverheid; 
• vervoer, op slag en communicatie; 
• cukuur, recreatie en overige dienstverlening. 

De toepassing van het instrument in deze drie testsectoren levert informatie op 
waartnee de ontwikkelde methodiek kan worden beoordeeld en geoptimaliseerd. 
Daarnaast levert het pilot-onderzoek inzicht in de criminaliteits- en veiligheidssituatie 
van deze sectoren. 

De sector Bouwnhverheid 
Binnen de sector bouwnijverheid onderscheiden wij vijf categorieen of branches: 
1) burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U); 
2) grond, water, wegenbouw (GWVV); 
3) afwerking (schilders, stukadoors, etc.); 
4) installatiebedrijven; 
5) klusbedrijven. 

Hieronder lichten wij deze branches kort toe. 

Ad 1) burgerlifice en utiliteitsbouw (Bar) 
De B&U bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteit (en corresponderende BIK-
code): 
• Slopen van bouwwerken; grondverzet 	 (4511) 
• Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 	 (4521.1) 

• Dakdekken en bouwen van dakconstructies 	 (4522) 
• Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 	 (4525) 

• Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel (455) 

Ad 2) grand, water, wegenbouw (GVVW) 
De GVVW bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteit (en corresponderende 
BIK-code) 
• Grondverzet 	 (4511.2) 
• Proefboren 	 (4512) 

• Bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) 	 (4521.2) 

• Leggen van kabels en buizen 	 (4521.3) 

• Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen(4523) 
• Nate waterbouw 	 (4524) 
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Ad 3) afwerking (schilders, stukadoors, etc.) 
De afwerking (BIK-code 454) bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteit: 
stukadoren, timmeren, afwerken van vloeren en wanden, schilderen en glaszetten, 
overige afwerking van gebouwen. 

Ad 4) installatiebedrijven 
De branche installatiebedrijven (BIK-code 453) bevat bedrijven met de volgende 
hoofdactiviteit: elektrotechnische bouwinstallatie, isolatiewerkzaamheden, 
loodgieters-, fitterswerk; installatie van sanitair, centrale verwarmings- en 
luchtbehandelingsapparaten, overige bouwinstallatie. 

Ad 5) klusbedrijven 
Deze branche (BIK-code 452112) bestaat uit klusbedrijven. 

Tussen deze branches bestaan de nodige verschillen. Sommige van deze verschillen 
zijn belangrijk om mee te wegen bij de interpretatie van de resultaten. Zo blijken 
relatief veel klusbedtjven klein van omvang. Wanneer blijkt dat kleine bedrijven 
significant hoger scoren op een bepaald antwoord, geldt dit daardoor meestal ook 
voor alle klusbedrijven. In de bijlagen is een profielschets van de sector opgenomen. 

Deze rapportage 
Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting, een nulmeting voor de 
sector bouwnijverheid. Deze meting heeft een bron aan gegevens opgeleverd, 
waaraan al een aantal duidelijke conclusies kan worden verbonden. Deze conclusies 
vermelden we zoveel mogelijk in de koppen van de hoofdstukken en paragrafen. 

Dit Monitorrapport bevat resultaten op hoofdlijnen. Daar waar mogelijk vindt een 
uitsplitsing plaats naar branche, bedrijfsgrootte en regio. Voor de vergelijking naar 
regio is het uitgangspunt de indeling naar de vier Nielsen-gebieden. De bijlagen 
bevatten ondermeer een overzicht van Nielsen-gebieden en hoe deze zich verhouden 
tot de bestaande politieregio's. De bedrijfsgrootte heeft betrekking op het aantal 
personen dat minstens 15 uur per week werkzaam is bij de bedrijfsvestiging, 
uitgezonderd eventuele vrijwilligers, tijdelijk personeel of uitzendkrachten. 

Betrouwbaarheid 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 
betrouwbaarheid geldt. Zeker bij kleine (deel)steekproeven geldt dat de kans bestaat 
dat de resultaten als gevolg van toevalsfactoren niet geheel overeenstemmen met de 
werkelijkheid in de gehele populate. 

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

Wanneer de gewogen resultaten gebaseerd zijn op een kleine basis, behoeven deze 
resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige nuancering. Hiervoor gebruiken wij 
de volgende criteria: 

• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in 
grafieken; 

• bij een basis van n <40 maar a. 20, presenteren wij de cijfers in de vorrn van een 
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten 
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes; 

• bij een basis van n <20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers 
(aantallen, percentages, gemiddelden, bedragen). 

Wanneer er sprake is van significante verschillen, besteden wij daar bij de bespreking 
aandacht aan. In de andere gevallen kan men aannemen dat de verschillen vanuit 
statistisch oogpunt onvoldoende betekenisvol zijn om te vermelden. Bijlage 3 bevat 
een meer gedetailleerde methodologische verantwoording. 

Het onderzoek 
Belangrijk uitgangspunt is dat de vragenlijst die gebruikt is voor de telefonische 
enquetes zoveel mogelijk aansluit op de specifieke kenmerken en situaties van de 
desbetreffende sector. Daarom is per sector een klankbordgroepbijeenkomst 
georganiseerd. Mn deze klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers uit de 
sectoren en branches deelgenomen. Doel van de bijeenkomst was het verwoorden en 
blootleggen van specifieke kenmerken en andere relevante gegevens over de sector. 
Met behulp van de informatie verkregen lit de klankbordgroep is de vragenlijst 
specifiek toegesneden op elke sector. De bijlagen bevatten een overzicht van de 
samenstelling van de venchillende klankbordgroepen. 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari 2000. In totaal namen 1010 
bedrijfsvestigingen deel aan het onderzoek. In de totale sector bouwnijverheid zijn 
naar schatting ongeveer 55.000 bedrijfsvestigingen actief. De bijlagen bevatten een 
beschrijving van de gehele sector. De bedriffsvestigMgen zijn op vestigingsniveaul 
telefonisch ondervraagd over de criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 
maanden voorafgaand aan het onderzoek. Gezien de veldwerkperiode voor deze 
sector hebben de resultaten van het onderzoek dus alleen betrekking op het jaar 
1999. Uit het oogpunt van leesbaarheid laten we deze verbijzondering verder in het 
rapport achterwege, en formuleren we de resultaten in de tegenwoordige tijd. 

De bedrijven zijn op vestigingsniveau ondervraagd; omwille de leesbaarheid spreken wij in het 
rapport ook wel over bedrijven, ondernemingen of organisaties in plaats van bedriffivestigingen. 
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I Vier op de tien bouwbedrijven hebben te maken met 
criminaliteit; merendeel bedrijven ziet criminaliteit 
niet als probleem 

In 1999 zijn bijna vier op de tien (37%) bouwbedrijven slachtoffer geworden van enige 
vorm van criminaliteit. De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze sector 
mee te maken heeft, worden in het vervolg van deze rapportage besproken. Voor alle 
vorrnen van criminaliteit geldt dat bedrijven vaak meerdere keren per jaar slachtoffer 
worden van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Vijftien procent van de 
bedrijven is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij getroffen worden door 
meer dan een soort criminaliteit. 

7 I (Meervoudig) slachtofferschap in de sector bouwnijverheid 

Percentage bediijven dat slachtoffer is van .. 

0 delicten 	 63 

1 soort delict 	 22 

2 soorten delicten 	 8 	15% meervoudig 

3 of meer soorten delicten 	 7 J  slachtofferschap 

Totaal 	 100 

Bron: NIPO, 2000 
Basis: alle bedrijven (n=1.010) 
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De meerderheid van de bedrijven in de sector bouwnijverheid ziet criminaliteit niet 
als een ernstig probleem voor hun bedrijf. 

8 I Ernst van de criminaliteitsproblematiek voor de sector bouwitijverheid 

10% 

23% 
21 Emstig probleem 
o Enigseins een probleem 

O Geen pmbleem 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1010) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Hoe groter de bedrijfsomvang, hoe meer bedrijven de criminaliteitsproblematiek als 
ernstig ervaren. Deze perceptie ligt in lijn met het kit dat grotere bedrijven vaker 
slachtoffer worden van criminaliteit. 
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2 Een minderheid van de bouwbedrijven registreert 
geconstateerde crhninaliteit 

Er zijn duidelijke verschillen tussen grotere en kleinere bedrijven wat betreft het 
melden en registreren van criminaliteit. 

2.1 Bij meer dan helft bedrijven meldt personeel criminaliteit 
bij bedrijfsleiding 

De geconstateerde cdminaliteit wordt bij meer dan de helft van de bedrijven (56%) 
door het personeel altijd bij de bedrijfsleiding gemeld. Bij een minderheid (6%) van de 
bedrijven meldt het personeel de criminaliteit meestal of soms. Bij een kleine groep 
(7%) wordt criminaliteit nooit aan bedrijfsleiding meegedeeld. Opvallend is dat ruim 
een kwart van de bedrijven (27%) geen zicht heeft op de mate waarin criminaliteit 
door het personeel wordt gemeld. Dit duidt erop dat veel bedrijven geen systematiek 
kennen voor het omgaan met door werknemers geconstateerde criminaliteit. 

In het algemeen geldt dat hoe groter een bedrijf is, hoe groter de kans dat het 
personeel de geconstateerde delicten bij de bedrijfsleiding meldt. 

2.2 Een op de drie bedrijven registreert criminaliteit 

Hoewel bij ruim de helft van de bedrijven het personeel geconstateerde criminaliteit 
aan de bedrijfsleiding meldt, registreert minder dan een op de drie bedrijven (29%) 
deze delicten. Ook hier geldt dat de grotere bedrijven vaker de geconstateerde 
criminaliteit vastleggen. 

2.3 Geen duidelijke systematiek bij registratie criminaliteit 

De manier waarop bedrijven criminaliteit registreren varieert sterk. De meeste 
bedrijven houden de aangiften bij die zij hebben gedaan. Een op de drie bedrijven 
hanteert een registratiesysteem waarmee de delicten worden vastgelegd. 
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9 I Registratie van criminaliteit tegen het bedry 

houden aangiften bij 

schriftelijk 
(rapport)dossier/agenda) 

via boekhouding 

houden 
verzekeringsclaims bij 

registratiesysteem 	 A 30 

electronisch (computer) vreA 2 

VA 

12 
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39 

5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 % 

Bron: NIPO. 2000 

Basis: registreren criminaliteit (n=360) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Er zijn geen verschillen tussen de afzonderlijke branches, bedrijfsgroottes en regio's 
in de manieren waarop criminaliteit wordt vastgelegd. 



3 Circa tweederde van de bouwbedrijven treft 
preventiemaatregelen 

Omstreeks tweederde van de bedrijven in de bouw treft maatregelen ter voorkoming 
van criminaliteit (64%). 

Er is een sterke samenhang tussen bedrijfsomvang en preventiebeleid. Ongeveer de 
helft van de eenmanszaken treft maatregelen ter voorkoming van criminaliteit terwijl 
vrijwel alle (96%) vestigingen met 20 of meer werknemers preventieve maatregelen 
treffen. 

Laag scoren klusbedrijven waarvan de helft aandacht schenkt aan preventieve 
maatregelen (50%). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de kleinere omvang van 
klusbedrijven. Opvallend is dat bedrijven in het oosten van het land naar verhouding 
weinig aandacht besteden aan preventieve maatregelen (56%). 

3.1 Extra sloten en luid alarm meest gebruikte 
preventiemaatregelen 

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

10 I De meest toegepaste preventiemaatregelen 

Maatregel 
1. Extra sloten 	 37 

2. Alarm luid 	 34 

3. Alarm stil 	 24 

4. Helcwerken 	 23 

5. Extra zwaar hang- en sluitwerk 	18 

6. Extra verlichting 	 12 

7. Waaldiond 	 11 

8. Nachtportier 	 10 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft maatregelen genomen (n=716) 
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
De toegepaste preventiemaatregelen zijn in sterke mate branche-specifiek. De 
verschillen in het gebruik van de meest toegepaste preventiemaatregelen staan 
weergegeven in onderstaande grafiek. 
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11 I Preventieve maatregelen — per branche 

U Afwerldng Ineallatie GWW u s 

0 a larm luid 0 hekwerken 0 extra zwee r hang-en sluilw erk 0 extra verlic Ming 0 wee Ithond 

Branche 
In de burgerlijke en utiliteitsbouw is extra zwaar hang- en sluitwerk een relatief 
populaire maatregel. Waakhonden zijn meer dan gemiddeld in trek bij 
afwerkingsbedrijven. 

Bij bedrijven actief in de grond-, water- en wegenbouw komt het gebruik van 
helcwerken vaker voor dan gemiddeld. Deze bedrijven makenvaak gebruik van luid 
alarm. 

Bedrilftgrootte 
Over het geheel genomen worden meer maatregelen getroffen al naar gelang de 
vestiging groter is. Kleine bedrijven vertrouwen op extra sloten, eventueel 
gecombineerd met een waakhond, om criminelen buiten de deur te houden. 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Consult Amsterdam I juli 2000119 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft maatregelen genomen (n=716) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 



12 I Toegepaste maatregelen - naar bedriffigrootte 
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11 

6 
3 	4 

Naditportier 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft maatregelen genomen (n=716) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

3.2 Totale investering in preventiemaatregelen geschat op 97 
miljoen 

Vier op de tien (39%) bedrijven die preventiemaatregelen treffen, zeggen hieraan geen 
geld uit te geven. Wellicht beschouwen ondememers sommige maatregelen als 
standaard bij het gebouw behorend, bijvoorbeeld sloten. Deze sloten dienen om 
criminaliteit te voorkomen, terwijl de ondememers dit niet als een extra uitgave 
beschouwen. Gemiddeld besteden de bedrijven die preventiemaatregelen treffen 
hieraan fl. 3.000. Wanneer we de investering in preventiemaatregelen van de 
afzonderlijke bedrijven doorberekenen naar de gehele sector, schatten 2  we het totale 
bedrag dat de sector bouwnijverheid uitgeeft aan preventiemaatregelen op fl. 97 
miljoen. 

2  Een beschrijving van de berekening van deze en andere schattingen is opgenomen in bijlage 5. 



13 I Investering in preventiemaatregelen 

19% 

Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende branches wat betreft de bedragen 
die zij besteden aan preventiemaatregelen. Naarmate de bedrijfsomvang groter is, 
geven ondernemers wel meer uit aan preventiemaatregelen. 

3.2.1 Bijna eenderde preventiebudget besteed aan bouwplaats 
Gemiddeld wordt 31% van het besteedde bedrag aan preventiemaatregelen 
aangewend voor het beveiligen van de bouwplaats. 

De burgerlijke en utiliteitsbouw besteedt een groter deel van het preventiebudget aan 
preventiemaatregelen op de bouwplaats: gemiddeld 41%. Een kwart van deze 
bedrijven besteedt zelfs het volledige 'preventiebudget' aan preventiemaatregelen op 

de bouwplaats. 
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4 Inbraak komt voor bij circa een op de zeven 
bedrijven 

Bijna een op de zeven bedrijven (15%) in de bouw is jaarlijks slachtoffer van inbraak 
in gebouwen of bedrijfswagens. Deze cijfers verschillen met significant per regio. 
Vooral installatiebedrijven worden getroffen door inbraak (23%). Klusbedrijven 
hebben hier minder mee te maken (8%). Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans op 
inbraak. 

4.1 Inbraak in bedrijfswagens komt vaker voor dan inbraak in 
gebouwen 

Ongeveer een op de acht (12%) bedrijven heeft te maken met inbraak in de 
bedrijfswagens, terwijl bij een op de twintig (5%) bedrijven in de gebouwen wordt 
ingebroken. 

Branche 
Behalve in de grond, water- en wegenbouw (GWW) vormt inbraak in bedrijfswagens 
voor alle branches in de bouw een groter probleem dan inbraak in gebouwen. 

14 I Inbraak in bed rijfswagens en gebouwen - naar branche 
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0 In bedrijfswagens 
El In gebouwen 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven ( n= 1010) 



Bedriffigrootte 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat de onderneming wordt geconfronteerd 

met inbraak in bedrijfsgebouwen of bedrijfswagens. 

15 I Inbraak in bed riffiwagens en gebouwen - naar klasse werkzame personen 
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50% 

In bedrijawagens 

531n gebouwen 

Bron: NIPO. 2000 

Basis: alle bedrijven n= 1010) 

Regio 
Er is geen verschil tussen regio's wat betreft inbraak in gebouwen, noch wat betreft 

inbraak in bedrijfswagens. 

Frequentie inbraak in gebouwen 
Bij de bedrijven waar wordt ingebroken in gebouwen, gebeurt dit gemiddeld 1,6 maal 
per jaar. Deze frequentie verschilt niet voor de afzonderlijke branches, 
bedrijfsgroottes of regio's. Op basis van deze frequentie lcunnen wij een grove 
schatting maken van het aantal inbraken per jaar in de totale sector. Het aantal 
inbraken in gebouwen wordt geraamd op circa 4.600 per jaar. 

Frequentie inbraak in bedrijftwagens 
De bedrijven die aangeven slachtoffer te zijn gewoMen van inbraak in 
bedrijfswagens, geven een frequentie aan van gemiddeld 2,3 inbraken in 

bedrijfswagens per.  jaar. Dit verschilt niet per branche. De frequentie van inbraken in 

bedrijfswagens neemt toe naarmate de vestiging groter is. 



Bij bedrijven in het noorden en in het zuiden van Nederland wordt minder vaak 
ingebroken dan in de rest van het land (beide regio's 1,5 keer per jaar). Het aantal 
inbraken in bedrijfswagens wordt geraamd op circa 15.900 per jaar voor de gehele 
sector. 

4.2 Inbraak in bedrijfswagens vindt plaats buiten de 
vestigingsplaais 

Het merendeel van de inbraken in bedrijfswagens vindt plaats in een andere 
gemeente dan waar het bedrijf gevestigd is. 

16 I Locatie inbraak in bedriffiwagens 
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o eigen bedrijfsterrein 

0 buitenland 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak in bedrijfswagen (n=185) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Bij bedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw wordt relatief weinig 
(19%) binnen de eigen gemeente ingebroken in bedrijfswagens. Dit is logisch gezien 
het interregionale karakter van het werkgebied van bedrijven in deze branche. 

Bedriffigrootte 
Er is samenhang tussen de bedrijfsomvang en de locatie waar in het voertuig is 
ingebroken. Grotere ondernemingen (die vaker interregionaal werken) worden vaker 
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dan de kleinere bouwbedrijven buiten de eigen gemeente met inbraken in 
bedrijfswagens geconfronteerd. 

Regio 
De locatie van inbraken in bedrijfswagens verschilt niet per regio. 

4.2.1 Tweederde van alle inbraken in bedrijfswagens vindt plaats op de 
bouwplaats 
Tweederde (65%) van alle inbraken in bedrijfswagens vindt plaats op de bouwplaats. 
Hier worden geen verschillen gevonden voor verschillende branches of 
bedrijfsgroottes of regio. 

4.3 Totale schade door inbraak geschat op fl. 100 miljoen 

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

Directe en indirecte schade zijn weergegeven in onderstaande grafiek en worden in 
de volgende paragrafen besproken. Hierbij nemen we de schade als gevolg van 
inbraken in gebouwen en in bedrijfswagens bij elkaar. 
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17 f  Directe en indirecte schade als gevolg van inbraak (in fl., gemiddeld per bedriffl 
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2 1 	 1 

> 50.000 	weet niet 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=228) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

4.3.1 Inbraak resulteert altijd in dfrecte schade 
Nagenoeg alle (98%) bedrijven die slachtoffer worden van inbraak, lopen hierdoor 
directe flnanciele schade op. Deze directe schade wordt geschat op gemiddeld circa fl. 
9.000 per bedrijf. Op basis van deze bedragen ramen wij de totale directe schade als 
gevolg van inbraak in 1999 voor de gehele sector op fl. 70 miljoen. 

Er zijn tussen de branches geen verschillen in het gemiddelde schadebedrag. Bij 
eenmanszaken is de geschatte directe schade lager dan gemiddeld, rond fl. 3.000 per 
bedrijf. 

De directe schade komt in de meeste gevallen (89%) voor rekening van de 
ondememer. Vooral in de grond-, water- en wegenbouw is het moeilijk de directe 
schade te verhalen op een andere partij; dit lukt slechts 3% van de bedrijven. 

4.3.2 Inbraak resulteert bij helft bedrijven in indirecte schade 
Inbraak levert bij circa de helft (51%) van de bedrijven indirecte schade op. De 
indirecte schade per bedrijfligt gemiddeld rond fl. 4.000. De totale omvang van de 



indirecte schade als gevolg van inbraak voor de gehele sector in 1999 schatten we op 
fl. 30 miljoen. 

De gemiddelde indirecte schade verschilt Met per regio of per branche. Wel 
veroorzaalct inbraak in de burgerlijke en utiliteitsbouw vaker indirecte schade: bij 
64% van de bedrijven waar inbraak plaatsvindt. Bij grote bedtijven (meer clan 20 
werIcnemers) is de geschatte indirecte schade twee keer zo groot als gemiddeld, 
namelijk rond fl. 9.000. 

4.4 Meerderheid van de bedrijven meldt inbraak bij de politie 

De meerderheid van de ondernemers in de bouw (79%) meldt het bij de politie 
wanneer er bij hen wordt ingebroken. Deze melding kan op verschillende manieren 
gebeuren, bijvoorbeeld telefonisch of via het alarmsysteem. De bedrijven die inbraak 
melden, doen dit gemiddeld 2,3 keer per.  jaar. Op basis van deze frequentie schatten 
we het totaal aantal meldingen van inbraak voor de gehele sector op ongeveer 14.800 

per.  jaar. Een relatief groot deel (89%) van de omvangrijkere ondernemingen (20+ 
werknemers) meldt inbraak bij de polite 

Gemiddeld melden bedrijven 72% van alle gevallen van inbraak bij de politie. Grote 
bedrijven doen relatief vaak melding van inbraak, in 84% van de gevallen. Bedrijven 
in de burgerlijke en utiliteitsbouw melden inbraak ook relatief vaak, in 81% van de 
voozgevallen inbraken. 

4.4.1 Ongeveer de helft van de ondernemers doet daadwerkelijk aangifte 
van inbraak 
Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van aangifte. 
Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of 
een standaard aangifteformulier wordt ondertekend. Ongeveer de helft (48%) van de 
bedrijven waar worth ingebroken, doet daadwerkelijk aangifte hiervan op het 
politiebureau. Het aangiftegedrag verschilt niet per branche of per bechijfsgrootte. 

4.4.2 Ondernemers melden inbraak Met omdat zij geen effect verwachten 
Een vijfde van de ondernemers (21%) stelt de politie niet op de hoogte van inbraak. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat zij hier geen voordelen van verwachten. Enerzijds 
heeft men de indruk dat de politie 'er toch niets aan doet', anderzijds dat dit hen geen 
fmancieel voordeel vanuit de verzekering zal opleveren. De schade valt binnen het 
eigen risico of wordt om andere redenen niet door de verzekering uitbetaald. 
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18 I Redenen om inbraak niet te melden bij de politie 

Politie doet er toch Mets aan 	 62 
Verzekering dekt de schade toch Met 	 58 
Schade was te klein (binnen eigen risico) 	41 
Geen tijd 	 25 
Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	23 
Probleem zelf aangepakt 	 4 
Anders 	 4 
Weet Met 	 4 
Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft inbraak niet gemeld bij de politie (n=41) 
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Gezien de omvang van de ongewogen deelsteekproef lcunnen wij geen uitspraken 
doen over eventuele verschillen per branche, bedrijfsgrootte of regio. 

4.5 Inbreker is meestal een onbekende van het bedrijf 

De vermoedelijke dader van inbraak in gebouwen of bedrijfswagens is meestal een 
onbekende van de ondememing. In een beperkt aantal gevallen is er een vermoeden 
van de kringen waarin de dader gezocht moet worden. Een klein deel van de 
ondememers (4%) tast in het duister over de identiteit van de dader maar sluit Met uit 
dat het een bekende is. 
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19 I Vermoedelijke (lacier bij inbraak 

89% 

een onbekende 
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0 onderinevenaannemer 
0 anders 

O weet niet 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=228) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

In kleine bedrijven (24 werknemers) is de vermoedelijke dader volgens nagenoeg alle 

bedrijven (97%) een onbekende. Voor de afzonderlijke branches en regio's worden 

geen verschillen geconstateerd. 
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5 Een op de vijf bedrijven getroffen door diefstal 

Onder diefstal verstaan we het wegnemen van zaken die eigendom zijn van het 
bedrijf. Het kan hier zowel gaan om diefstal door het eigen personeel als om diefstal 
door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de gestolen 
goederen bij inbraak niet onder diefstal. Deze kwamen in het vorige hoofdstuk aan de 
orde. 

Uri op de vijf bedrijven (21%) in de bouw heeft te maken met een of meer vormen 
van diefstal. In de meeste gevallen betreft het zakelijke goederen (78%) en geen prive-
bezittingen van het personeel, klanten of toeleveranciers. 

5.1 Diefstal komt meer voor bij grotere bedrijven 

In het algemeen geldt dat de kans om slachtoffer te worden van diefstal stijgt 
naarmate het bedrijfgroter is. 

20 I Diefttal naar bedrilfrgrootte 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1010) 

Diefstal van de bouwplaats komt relatief weinig voor bij installatiebedrijven (13%) en 
klusbedrijven (11%). Klusbedrijven worden ook in mindere mate slachtoffer van 
diefstal van of uit bedrijfswagens (2%). 



Diefstal uit bedrijfswagens, gebouwen of van de bouwplaats komt niet significant 
vaker voor in een bepaalde regio. 

Frequentie 
Onderstaande tabel geeft de frequentie van voorkomen van de verschillende vormen 
van diefstal weer. 

211 Frequentie diefttal uit gebouwen, bedrtifswagens, en van de bouwplaats 

% van alle bedrijven 	Gemiddelde 	 Totaal geschat aantal 

waar het delict 	frequentie waarmee 	diefstallen voor de 

voorkomt 	 het delict voorkomt 	gehele sector 

Van de bouwplaats 	 19% 	 12 	 35.800 

Uit gebouwen 	 13% 	 3,2 	 17.300 

Van of uit bedrijfswagens 	 6% 	 2,5 	 7.500 

Totaal 	 21% 	 60.600 

Branche, bedrijfsgrootte en regio hebben over het geheel genomen geen invloed op de 
frequentie waarmee wordt ingebroken. 

5.2 Diefstal vindt meestal plaats buiten vestigingsplaats 

Diefstal in het algemeen vindt meestal plaats buiten de eigen gemeente. 
Onderstaande grafiek geeft de locatie van diefstal weer voor alle vormen van diefstal 
bij elkaar, en voor diefstal van of uit bedrijfswagens. Diefstal van of nit een 
bedrijfswagen vindt meestal plaats binnen de gemeente waar het bedrijf gevestigd is. 
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22 1 Locatie diefital in het algemeen en locatie diefital van of uit bedriiftwagens 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van een vorm van diefstal (n=270) 

Basis: slachtoffer van diefstal van of uit een bedrijfswagen (n=93) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De locatie waar de diefstal plaatsvindt, varieert niet voor de verschillende branches. 
Kleinere bedrijven, die vaker regionaal opereren, worden minder vaak (36%) 
slachtoffer van diefstal buiten de eigen gemeente. Bij bedrijven in het oosten van 
Nederland is het percentage diefstallen dat in het buitenland plaatsvindt, hoog (10%). 

5.3 Totale schade door diefstal geschat op fl. 146 miljoen 

Bedrijven hebben altijd directe fmanciele schade als gevolg van diefstal uit gebouwen, 
van de bouwplaats, van of uit bedrijfswagens. De helft van alle bedrijven die worden 
bestolen, ondervindt ook indirecte schade. 

De schade komt meestal voor rekening van de ondememer zelf, slechts 8% van de 
bedrijven kan de directe schade geheel of gedeeltelijk verhalen op derden. 
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23 I Directe en indirecte schade als gevolg van diefital (in .11., gemiddeld per bedry) 
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2 	1 
rEgg 

> 50.000 weet niet 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van diefstal (n=270) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

5.3.1 Diefstal resulteert altijd in directe schade 
De directe schade die bedrijfsvestigingen oplopen als gevolg van diefstal schatten we 
op gemiddeld fl. 9.000. De afzonderlijke regio's verschillen niet wat betreft de directe 
financiele schade. Eenmanszaken lopen gerniddeld rond fl. 3.000 directe schade op, 
tegen circa fl. 19.000 gemiddeld bij grote bedrijven. Ook bij klusbedrijven is de directe 
schade relatief laag, gemiddeld fl. 3.000 per bedrijfsvestiging. 

Wanneer we de schattingen van de afzonderlijke bedrijven doorberekenen naar de 
gehele sector, kunnen we de totale directe schade die de bouwnijverheid oploopt als 
gevolg van diefstal op fl. 91 miljoen. 

5.3.2 Diefstal resulteert bij helft bedrijven in 'indirecte sdiade 
Ongeveer de helft (48%) van de bedrijven loopt door diefstal indirecte schade op. 
Wanneer diefstal een bedrijf indirecte schade berokkent, ligt deze gemiddeld rond fl. 
5.000. De indirecte schade vertoont geen opvallende verschillen per bedrijfsgrootte, 
branche of regio. De totale indirecte schade als gevolg van diefstal voor de gehele 
sector ramen wij op fl. 55 miljoen. 



5.4 De helft van de bedrijven meldt diefstal bij de politie 

De helft (50%) van de bedrijfsvestigingen die slachtoffer worden van diefstal, meldt dit 
bij de politie. De vestigingen die diefstal melden bij de politie, doen dit met een 
frequentie van 4 keer per jaar. Op basis van deze frequentie schatten we het totaal 
aantal meldingen van diefstal voor de gehele sector op circa 22.300 per jaar. 

Het percentage bedrijven dat de politie op de hoogte stelt van diefstal, verschilt met 
tussen de verschillende branches. Van de grote bedrijven meldt een relatief groot 
gedeelte diefstal bij de politie (71%). Van de eenmanszaken stelt slechts een kwart de 
politie op de hoogte (24%). De eenmanszaken die criminaliteit melden, doen dit echter 
relatief vaak. 

Gemiddeld melden bedrijven 37% van alle gevallen van diefstal bij de politie. 
Eenmanszaken melden 60% van alle gevallen van diefstallen. Klusbedrijven, die vaak 
gering van omvang zijn, melden 85% van alle diefstallen bij de politie. 

5.4.1 Een derde van de ondernemers doet daadwerkelijk aangifte 
Een derde (34%) van de ondernemingen die te maken heeft met diefstal, doet 
daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal op het 
politiebureau. Dit verschilt met naar branche, bedriffsgrootte of regio. 

5.4.2 Ondernemers melden diefstal met omdat zij geen effect verwachten 
De helft van de ondememers stelt de politie met op de hoogte van diefstal. Net  als bij 
inbraak is dit in de meeste gevallen omdat zij denken dat dit geen resultaat zal 
opleveren. Dat kan zijn omdat de schade zo klein is dat deze binnen het eigen risico 
valt, omdat zij verwachten dat de verzekering de schade om andere redenen met zal 
vergoeden, of omdat zij met de indruk hebben dat de politie actie zal ondememen 
naar aanleiding van de melding. 

Een op de vijf (21%) bedrijven die diefstal niet melden, pakt het probleem zelf aan. In 
de meeste gevallen door het treffen van een preventiemaatregel waardoor diefstal in 
de toekomst voorkomen kan worden. 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft diefstal niet gemeld bij de politie (n=120) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De redenen om diefstal niet te melden bij de politie verschillen niet noemenswaardig 
per branche, bedrijfsgrootte of regio. 

Volgens de meeste bedrijven die slachtoffer worden van diefstal is de dader een 
onbekende van het bedrijf Bij ongeveer een op de acht bedrijven is er geen zicht op 
wie de mogelijke dader zou kunnen zijn. 



25 I De vermoecielijke (lacier bij diefttal 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van diefstal (n=270) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Bijna alle grote bedrijven (90%) denken dat de dader een onbekende is van de 
ondememing. In het zuiden van Nederland zijn ruim acht op de tien bedrijven van 
mening dat de diefgeen bekende van de ondememing is (84%). In het westen van 
Nederland is men er minder zeker van dat de dader een onbekende is van het bedrijf 
(62%). 
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6 Vernieling, brandstichting, graffiti: incidenteel, bij 
grote bethijven 

In de afgelopen 12 maanden heeft een op de zeven (14%) bedrijven in de bouw te 
maken gehad met opzettelijke vemieling, brandstichting, of het aanbrengen van 
graffiti aan bedrijfsgebouwen, op de bouwplaats, bedrijfswagens of andere 
eigendommen. Onder dergelijke beschadigingen verstaan we het opzettelijk 
beschadigingen van bezittingen van bedrijven en instellingen waarbij de dader met 
handelt uit winstbejag. 

Hieronder bespreken we deze delicten in afzonderlijke paragrafen. Algemeen geldt 
dat vooral de grotere bedrijfsvestigingen slachtoffer worden van dergelijke vorrnen 
van criminaliteit. Er is meestal geen samenhang tussen regio en branche enerzijds en 
bovengenoemde delicten anderzijds. Wanneer verschillen zich voordoen, worden 
deze vermeld. 

6.1 Vernielingen aan gebouwen en op de bouwplaats vooral bij 
grotere bedrijven 

Voor vernielingen aan gebouwen en op de bouwplaats geldt dat hoe groter het bedrijf 
is, hoe hoger de kans dat het hiervan slachtoffer wordt. Bij vernielingen aan 
bedrijfswagens speelt bedrijfsgrootte geen rol. 

6.1.1 Vernieling aan gebouwen 
Vemielingen aan gebouwen komen in verhouding weinig voor, een op de twintig 
bedrijven (5%) wordt hiermee geconfronteerd. Bij deze bedrijven worden gemiddeld 
3,2 maal per jaar vernielingen aan gebouwen aangebracht. Op basis van deze 
frequentie schatten we het totale aantal vernielingen aan gebouwen in de gehele 
sector schatten we op ongeveer 8.000. 

6.1.2 Vernieling op de bouwplaats 
Vernielingen op de bouwplaats komen bij ongeveer een op de 14 bedrijven voor (7%), 
met een gemiddelde frequentie van 7,7 maal per jaar. Het aantal vernielingen op de 
bouwplaats schatten we op grofweg 25.500 voor de gehele sector. 

Relatief veel bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw hebben met vemielingen 
op de bouwplaats te maken; bijna een op de zeven (13%) bedrijven in deze branche 
heeft hier last van. 

6.1.3 Vernieling aan bedrijfswagens 
Een op de twintig bedrijven (5%) in de bouw heeft te maken met vemielingen aan 
bedrijfswagens, met een gemiddelde frequentie van 2,4 maal per jaar. Wanneer we 
deze afzonderlijke frequenties doorberekenen naar de gehele sector, schatten we het 
totaal aantal vernielingen aan bedrijfswagens in de sector bouwnijverheid op 
ongeveer 6.400. 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen 1 NIPO Consult Amsterdam I juli 2000 I 37 



6.2 Brandstichting: sporadisch, bij grote bedrijven 

Brandstichting komt zelden voor. Wanneer bedrijven hierdoor getroffen worden, gaat 
het meestal om grote bedrijven met minstens 20 werknemers. 
Brandstichting is meestal een eenmalige gebeurtenis. Deze constatering is indicatief 
omdat brandstichting zo weinig voorkomt. 

6.2.1 Brandstic.htitig aan bedrijfsgebouwen 
Slechts 1% van de bedrijven in de bouw heeft de gevolgen ondervonden van 
opzettelijke brandstichting. Naar bedrijfsgrootte gezien zijn het voornamelijk de 
grote bedrijven, waarvan 6% slachtoffer is van brandstichting. 

6.2.2 Brandstidding op de bouwplaats 
Slechts 1% van de ondernemers heeft te maken brandstichting op de bouwplaats (4% 
onder de grote bedrijven). 

6.3 Weinig bedrijven worden slachtoffer van graffiti 

Er bestaat samenhang tussen grootte van de bedrijfsvestiging en de ernst van de 
graffitiproblematiek. Vooral de grotere ondernemingen in de bouw worden 
geconfronteerd met graffiti. 

6.3.1 Graffiti aan gebouwen 
Het aanbrengen van graffiti op gebouwen komt bij 4% van de ondernemingen voor. 
Bij deze bedrijven worden de gebouwen gemiddeld elke maand door graffiti 
verontreinigd. Het totaal aantal gevallen van graffiti op gebouwen schatten we op 
22.500 voor de gehele sector. 

6.3.2 Graffiti op de bouwplaats 
Ongeveer 3% van de bouwondernemingen ondervindt schade als gevolg van graffiti op 
de bouwplaats. Ondernemers die te maken hebben met graffiti op de bouwplaats, 
worden hier gemiddeld 10 keer per jaar mee geconfronteerd. Het totaal aantal 
gevallen van graffiti ramen we op 15.600 voor de gehele sector. 

Slechts 1% van de installatiebedrijven te maken heeft met graffiti, tegen 10% van de 
grond-, water,- en wegenbouwbedrijven. 
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6.4 Vernielingen, brandstichting, graffiti vinden plaats buiten 
de vestigingsplaats 

De meeste gevallen van vernieling, brandstichting of aanbrengen van graffiti op de 
bouwplaats vinden plaats in een andere gemeente dan waar het bedrijf gevestigd is. 

26 I Locatie vernieling, branastichting of aanbrengen van graffiti 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van vernieling etc. op de bouwplaats (n=134) 

Basis: slachtoffer van vernieling etc. aan bedrijfswagens (n=59) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Er is geen sarnenhang tussen branche, bedrijfsgrootte en regio enerzijds en de 
delictslocatie anderzijds. 

6.5 Totale schade door vernieling, brandstichting, graffiti 
geschat op fl. 42 miljoen 

De directe en indirecte schade als gevolg van vernieling, brandstichting en graffiti ligt 
gemiddeld lager dan bij de andere delicten. In de meeste gevallen rapporteren de 
bedrijven een directe schade van fl. 5.000 of minder. 



27 I Direc-te en indirecte schade als gevolg van vernietingen, brand stichting en graffiti 
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Basis: slachtoffer van vernieling, brandstichting en/of graffiti (n=197) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

6.5.1 Vernieling, brandstichting, graffiti resulteren altijd in directe schade 
Vernieling, brandstichting of graffiti 'evert altijd enige vorm van directe schade op. 
De directe schade die getroffen bedrijven melden, ligt gemiddeld rond fl. 5.000 per 
bedrijf. Deze schade komt in de meeste gevallen voor rekening van het bedrijf,  zelf, 
slechts 7% kan de schade geheel of gedeeltelijk verhalen op derden. De totale directe 
schade voor de gehele sector als gevolg van vernieling, brandstichting, en graffiti 
ramen wij op fl. 36 miljoen. 

6.5.2 Vernieling, brandstichting, graffiti zorgt bij bijna helft van de 
bedrijven ook voor indirecte sthade 
Vernieling, brandstichting of aanbrengen van graffiti veroorzaakt bij bijna de helft 
van de getroffen bedrijven (45%) indirecte schade, bijvoorbeeld door gederfde omzet. 
De totale indirecte schade die een bedrijf oploopt als gevolg van vernielingen, 
brandstichting of graffiti ligt gemiddeld rond fl. 1.000 per bedrijf. De totale indirecte 
schade voor de gehele sector als gevolg van vernieling, brandstichting, en graffiti 
schatten we op fl. 6 miljoen. 
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6.6 Minderheid bouwbedrijven meldt vernieling, 
brandstichting, graffiti bij de politie 

Drie op de lien (30%) bedrijven die slachtoffer worden van vernieling, brandstichting 
of aanbrengen van graffiti, melden dit bij de politie. Een relatief groot deel van de 
installatiebedrijven, namelijk de helft (51%), meldt vernieling, brandstichting of 
graffiti bij de politie. Van de grote bedrijven (met meer dan 20 werknemers) meldt 
ruim de helft dergelijke delicten bij de politie (52%). Er is geen verband tussen regio 
en het gedeelte bedrijven dat bovengenoemde delicten meldt. 

Bedrijven die getroffen worden door een van deze vormen van criminaliteit en dit ook 
bij de politie melden, doen dit gemiddeld 2 keer per jaar. Op basis van deze frequentie 
schatten we het totaal aantal meldingen op ongeveer 4.300 per jaar. 

Bedrijven melden gemiddeld 6% van alle gevallen van vemieling, brandstichting of 
graffiti. De grote bedrijven (20+ werknemers) doen dit relatief vaak, ruim een vijfde 
(22%) van alle gevallen wordt bij de politie gemeld. Installatiebedrijven maken 
melding van 38% van de voorgevallen incidenten. 

6.6.1 Een vijfde van de bedrijven doet daadwerkelijk aangifte van 
vernieling, brandstichting, of graffiti 
Een minderheid (18%) van de bedrijven die getroffen worden door opzettelijke 
vemielingen, brandstichting of graffiti, doen hiervan daadwerkelijk aangifte op het 
politiebureau. 

6.6.2 Ondernemers melden vernielingen, brandstichting, graffiti niet 
omdat zij geen resultaat verwachten 
De meerderheid van de bedrijven (70%) die te maken hebben met vemieling, 
brandstichting of graffiti, laat na de politie hiervan op de hoogte te stellen. Net  als bij 
inbraak en diefstal verwachten ondememers in veel gevallen niet dat de politie zal 
optreden. Ook hier speelt de verzekering een belangrijke rol. De schade is meestal te 
klein, of de verzekering dekt de schade toch met. 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Consult Amsterdam I juli 2000 I 41 



28 I Redenetz am verraeling, brandstichting of graffiti niet te meldenbij de politie 

politie don er toch niers aan 

schade was te klein (binnen eigen risico) 

verzekering dekt de schade toch niet 

ontevreden over politie bij laat ste aangifte 

geen tijd 

probleem zelf aangepa 

verzekering vergoedt de schade oak zonder aangifte 

dader onbekend/moeilijk te bewijzen/te laat 
opgemerkt 

anders 

"as  

Faa, 
WA 

ra 
0 10 

11 

8 

18 

20 30 

33 

40 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen NIPO Consult Amsterdam I juli 2000 I 42 

45 

50 

52 

60% 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft vernieling etc. niet gemeld bij de politie (n=120) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



6.7 Vermoedelijke dader vernielingen meestal een onbekende 
van het bedrijf 

De vermoedelijke dader van vemielingen, brandstichting of graffiti is meestal een 
onbekende van de ondememing. Volgens een kleine groep ondernemers is de 
vermoedelijke dader een onder- of nevenaannemer. 

29 I De vermoedelifice dader van vernielingen, brand stichting, graffiti 
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Bron: NIP°, 2000 

Basis: slachtoffer van vernieling, brandstichting, en / of graffiti (n=197) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 
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7 Fraude door weinig vestigingen gerapporteerd 

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het veivalsen van documenten of het op een 
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de 
instelling te benadelen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat fraude minder goed 
'zichtbaar' is dan andere vormen van criminaliteit. We hebben het hier alleen over de 
daadwerkelijk geconstateerde gevallen van fraude. Bovendien zijn we afhankelijk van 
wat bedrijven aan informatie pit s willen geven over dit onderwerp. In werkelijkheid 
ligt het aantal gevallen van fraude waarschijnlijk hoger dan hier wordt geconstateerd. 

Jaarlijks zegt 7% van de bouwondernemingen te worden getroffen door een vorm van 
fraude. De mate waarin bedrijven getroffen worden door fraude verschilt niet sterk in 
verschillende branches, bethijfsgroottes of regio's. 

7.1 Fraude meestal gepleegd door derden 

Fraude wordt meestal gepleegd van buitenaf, door mensen van buiten de 
onderneming, zoals klanten en toeleveranciers. Fraude van buitenaf komt voor bij 7% 
van de bedrijven in de bouw, en bij deze bedrijven gemiddeld 3 maal per jaar. Een 
grove schatting van het totaal aantal gevallen van fraude voor de hele sector op basis 
van deze frequentie is circa 11.900. 

Fraude door het eigen personeel wordt sporadisch gemeld: door 1% van de 
ondememingen. Het aantal waarnemingen is te beperkt om op basis van deze 
gegevens projecties te maken naar de hele populatie bouwbedrijven. 
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7.2 Totale schade door fraude geschat op fl. 21 ntiljoen 

Hieronder gaan wij in op de schade als gevolg van fraude van buitenaf. 

30 I Directe en indirecte schade door fraude van buitenaf (in fl., gemiddeld per bedriffl 
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Basis: slachtoffer van fraude van buitenaf (n=80) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

7.2.1 Fraude leidt bij vier op de lien bedrijven tot directe schade 
Vier op de tien (39%) bedrijven die getroffen worden door fraude, lopen hierdoor geen 
directe schade op. Getroffen bedrijven lopen gemiddeld rond fl. 2.000 directe schade 
op. De directe schade varieert niet naar branche, bedrijfsgrootte of regio. Wanneer we 
de afzonderlijke schadebedragen doorberekenen naar de hele sector, schatten we de 
totale directe schade voor de gehele sector op fl. 9 miljoen. 

De meerderheid van de bedrijven (69%) kan de schade Met verhalen op derden. 
Opvallend is dat ruim een kwart (27%) van de bedrijven weigert antwoord te geven op 
de vraag wie de schade voor zijn rekening neemt. 

7.2.2 Fraude leidt bij een rninderheid ook tot indirecte schade 
Minder dan een of de vijf bedrijven (18%) die slachtoffer worden van fraude, loopt 
hierdoor indirecte schade op. De indirecte schade ligt gemiddeld rond fl. 3.000 per 
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getroffen bedrijfsvestiging. De totale indirecte schade voor de gehele sector schatten 
wij op grofweg fl. 12 miljoen. 

7.3 Zeer kleine groep meldt fraude bij de politie 

Van de bedrijven die slachtoffer zijn geworden van fraude, meldt 8% dit bij de politie. 
Het percentage slachtoffers is te klein om een betrouwbare schatting te lcunnen 
maken van het totaal aantal meldingen van fraude voor de gehele sector. 

7.3.1 Slechts 4% doet daadwerkelijk aangifte van fraude 
Slechts 4% van de bedrijven waar fraude is geconstateerd, doet hiervan aangifte op het 
politiebureau. Tussen de verschillende branches, regio's en bedrijfsgroottes worden 
geen statistisch betekenisvolle verschillen geconstateerd. 

7.3.2 Ondernemers melden fraude met omdat zij zelf het probleem 
aanpakken 
De verwachting dat financiele compensatie door de verzekering of actie door de 
politie zullen uitblijven, is voor een groot deel van de getroffen ondernemingen reden 
om fraude met te melden bij de politie. Echter, de belangrijkste reden hiervoor is dat 
de ondememingen het probleem zelf aanpakken. Vaak komt de aanpak neer op het 
zelf spreken met de dader of het treffen van preventieve maatregelen. 
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Basis: heeft fraude niet gemeld bij de politie (n=68) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Gezien de beperkte omvang van de ongewogen deelsteekproef kunnen wij de 
resultaten Met verder uitsplitsen naar branche, bedrijfsgrootte en regio. 

7.4 Lijst vermoedelijke daders divers van samenstelling 

Net als bij delicten als inbraak, diefstal en vernielingen is de vermoedelijke dader in 
de meeste gevallen een onbekende van de ondememing. In geval van fraude is de lijst 
van mogelijke daders in de regel langer dan bij andersoortige delicten. 
Toeleveranciers, installateurs of schoonmakers en klanten of opdrachtgevers van het 
bedrijf worden gezien als mogelijke daders. 



32 I Vermoedelijke dader van fraude 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van fraude (n=-80) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De categorieen mogelijke daders verschillen met per branche, bedrijfsgrootte of regio. 
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8 Overige criminaliteit komt weinig voor 

Naast inbraak, diefstal, vernielingen en fraude wordt 6% van de bedrijven in de bouw 
slachtoffer van nog andere vormen van criminaliteit. De aard van de overige delicten 
waar de bouwsector mee te maken heeft, is zeer divers. Bedreiging en afpersing zijn 
de meest voorkomende andere delicten waar de bouwsector mee te maken heeft. 
Daamaast worden beroving en mishandeling af en toe genoemd. 

Bedrijven hebben meestal te maken met slechts een vorm van overige criminaliteit, 
bijvoorbeeld alleen met bedreiging. Bedrijven die slachtoffer worden van een vorm 
van overige criminaliteit, overkomt dit gemiddeld 2,5 keer per jaar (herhaald 
slachtofferschap). Op basis van deze frequentie schatten we het totaal aantal overige 
delicten waar deze sector mee te maken heeft op 7.500. Het slachtofferschap van 
dergelijke delicten verschilt met naar branche, bedrijfsgrootte of regio. 

8.1 Totale schade door overige criminaliteit geschat op fl. 51 
miljoen 

De bovengenoemde overige criminaliteitsvorrnen veroorzaken bij de helft van de 
getroffen bedrijven directe financiele schade. Bij een op de vier getroffen bedrijven is 
er sprake van indirecte schade. 
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33 I Directe en indirecte schade als gevolg van avenge criminaliteitsvormen 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van overige vormen van criminaliteit (n=63) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

8.1.1 Overige criminaliteit leidt bij helft van de bedrijven tot directe schade 
Van de bediijven die getroffen worden door overige criminaliteit loopt de helft (50%) 
als gevolg hiervan directe schade op. Mn de hand van de schadebedragen die de 
getroffen bedrijven noemen, schatten we de totale directe schade die deze bedrijven 
op hebben gelopen in 1999 op gemiddeld circa fl. 11.000 per bedrijf. Deze schade 
kunnen de getroffen bedrijven in de meeste gevallen niet verhalen op derden. Op 
basis van de individuele schadebedragen schatten we de totale directe schade voor de 
gehele sector als gevolg van overige criminaliteit wordt geraamd op fl. 33 miljoen. 

8.1.2 Overige criminaliteit leidt bij kwart bedrijven ook tot indirecte schade 
Overige criminaliteit leidt bij een op de vier (26%) getroffen bedrijven tot indirecte 
schade. De indirecte schade ligt gemiddeld rond fl. 6.000 per getroffen bedrijf. De 
totale indirecte schade voor de gehele sector schatten wij op circa fl. 18 miljoen. 

8.2 Een minderheid meldt overige criminaliteit bij de politie 

Ongeveer vier op de tien bedrijven die met overige criminaliteitsvormen te maken 
heeft, stellen de politie hiervan op de hoogte (38%). Het percentage slachtoffers is te 
klein om een betrouwbare schatting te lcurmen maken van het totaal aantal 
meldingen van overige criminaliteit voor de gehele bouwsector. 



De bedrijven die de politie op de hoogte stellen van overige criminaliteit, doen dit in 
27% van alle voorgevallen delicten. Tussen de verschillende branches, regio's en 
bedrijfsgroottes worden geen statistisch betekenisvolle verschillen geconstateerd. 

8.2.1 Een vijfde van de bedrijven doet officieel aangifte 
Een op de vijf (19%) van de bedrijven die te maken hebben met criminaliteit als 
bedreiging en afpersing doet via de officiele weg aangifte op het politiebureau. 

8.2.2 Ondernemers melden overige criminaliteit met omdat zij het 
probleem zelf aanpalcken 
De meerderheid van de bedrijven (62%) die getroffen wordt door overige criminaliteit, 
laat na de politie hiervan op de hoogte te stellen. Voor mim de helft van deze 
ondememingen is de reden hiervoor, dat zij het probleem op een of andere wijze zelf 
aanpakken. Een andere reden om overige criminaliteit niet te melden is de 
verwachting dat de politie waarschijnlijk geen actie zal ondememen naar aanleiding 
van een melding. 

34 I Redenen om overige criminaliteitsvormen niet te melden bij de politic 

Probleem zelf aangepakt 	 (55) 
Politie doet er toch Mets aan 	 (32) 
Schade was te klein (binnen eigen risico) 	(14) 
Geen tijd 	 (10) 
Verzekering delct de schade toch niet 	( 5 ) 
Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft overige criminaliteit niet gemeld bij de politie (n=35) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Gezien de beperkte omvang van de basis lcunnen wij geen uitspraken doen over 
eventuele verschillen tussen afzonderlijke branches, bedrijfsgroottes en regio's. 

8.3 Lijst met vermoedelijke daders divers van samenstelling 

In de meeste gevallen denkt men dat de schuldige een onbekende is van het bedrijf. 
Ook klanten / opdrachtgevers en vaste personeelsleden worden echter door een deel 
van de ondememers verdacht. 
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35 I Verrnoedelijke dader overige vormen van criminaliteit 

onbekende 	 26 
klant / opdrachtgever 	 24 
vast personeelslid 	 10 
criminele organisatie 	 5 
onder-/nevenaannemer 	 3 
(toe)leverancier / installateur / schoonmaker 	3 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van overige criminaliteit (n=63) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 
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9 Meer dan helft bedrijven niet uitgesproken tevreden 
over de politie bij melding van criminaliteit 

In de vorige hoofdstukken is vastgesteld dat het meldings- en aangiftegedrag wisselt 
per delict. In de sector bouwnijverheid meldt jaarlijks een vijfde (21%) van alle 
bouwbedrijven (die al dan niet te maken hebben gehad met criminaliteit) een vorrn 
van criminaliteit bij de politie. In 1999 deed ongeveer een op de zeven (14%) 
bouwbedrijven daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal 
op het politiebureau. 

Van de bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een of meer vormen van 
criminaliteit, neemt gemiddeld 58% contact op met de politie. Bijna vier op de den 
(37%) bedrijven die slachtoffer worden van criminaliteit, doen daadwerkelijk aangifte. 

36 I Meldings- en aangiftegedrag voor de verschulende delicten 

Delict 	 Basis 	Melding 	Aangifte 
Inbraak 	 n=228 	79% 	48% 

Diefstal 	 n=270 	50% 	34% 

Vernieling/brandstichting/graffiti 	n=197 	30% 	18% 

Fraude 	 n=80 	8% 	4% 

Overige delicten 	 n=63 	38% 	19% 

58% 	37% 

Bron: NIPO, 2000 
Basis: bedrijven die slachtoffer zijn geworden van het delict (wisselt per delict) 

Een grote groep bedrijven (45%) is over het geheel genomen tevreden of zelfs zeer 
tevreden over de manier waarop de politie de melding van delicten afhandelt. De rest 
van de bedrijven die de politie op de hoogte hebben gesteld van voorgevallen 
criminaliteit is echter met uitgesproken tevreden over de politie. 
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37 I Mate van tevredenheid met het ajbandelen van meldingen door de politie 

Zeer tevreden 	 4 

Tevreden 	 41 

Niet tevreden, niet ontevred en 	 17 

Ontevreden 	 21 

Zeer ontevreden 	 9 

Weet niet 	 8 

Totaal 	 100 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld bij de politie (n=305) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

45 

55 

100 

9.1 Passiviteit politie en uitblijven resultaat redenen voor 
ontevredenheid 

Vooral de (schijnbaar) passieve houding van de politie en het uitblijven van zichtbaar 
resultaat zijn de belangrijkste redenen om ontevreden te zijn met de politie. 
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38 I Red enen voor ontevredenheid 

de politie deed niets/had geen tijd 

geen zichtbaar resultaat 

niet serieus genomen 

lange wachttijden 

politie liet dader weer vrij 

geen kennis van zaken 

anders 

slechte communicatie 	A 4 

van aangifte geen preventieve werking uitgegaan 4  3 

de geheimhouding fl  1 

8 

8 10 

12 

20 

19 

33 

43 

0 	5 	10 15 20 25 30 35 40 45 50% 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is (zeer) ontevreden over de politie (n=89) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Er is geen samenhang tussen branche, bedrijfsgrootte en regio en de tevredenheid 
met het optreden van de politie bij het behandelen van een melding. 

9.2 Correcte en snelle afhandeling redenen voor tevredenheid 

Bedrijven die te spreken zijn over het optreden van de politie geven hiervoor als 
redenen een correcte behandeling en de snelheid waarmee de melding wordt 
afgehandeld. 
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39 I Redenen voor tevredenheid 

correcte, keurige 
afhandeling 

snelheid 

probleemoplossend 
vermogen 

ze doen hun bes 

kennis van zaken 

preven tie 

goede communicatie 

anders 

SSSSSS A 

WA 

WA 

WA 
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20 

21 
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90 

45 % 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is tevreden over de politie (n=133) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Een relatief groot deel van de afwerkingsbedrijven is te spreken over de wijze waarop 
de polite meldingen afhandelt (59%). De motieven voor de mate van tevredenheid 
verschillen niet naar bedrijfsgrootte. De snelheid waarmee de melding wordt 
afgehandeld is in het westen voor slechts 9% een reden om tevreden te zijn met de 

politie. 
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10 Minderheid bedrijven laat zich adviseren over 
criminaliteit en veiligheid 

Vijftien procent van de bedrijven in de bouw laat zich adviseren op het terrein van 
criminaliteit en veiligheid. Er is samenhang tussen bedrijfsomvang en het inwinnen 
van advies: grotere bechijven zijn eerder geneigd zich door deskundigen te laten 
adviseren. Voor bedrijven in de afzonderlijke branches en regio's worden geen 
verschillen gevonden wat betreft het gedeelte bedrijven dat zich laat adviseren. 

10.1 Diefstalpreventie en elektronische beveiliging meest 
populaire adviesterreinen 

In veniit de meeste gevallen hebben de ingewonnen adviezen te maken met het 
voorkomen van diefstal door derden en elektronische beveiliging van de 
bedrijfsvestiging. 

40 I Adviesterreinen 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

preventie 	electronische 	voorkomen 	preventie 	preventie 	preventie 	openbare orde / 
diefstal derden 	beveiliging 	diefstal 	vandalisme 	diefstal 

vestiging 	bouwplaats 	 personeel 

Er bestaan geen verschillen tussen de branches wat betreft de terreinen waarop men 
zich laat adviseren. 
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graffiti 	jongeren / junks 

Bron: NIPO, 2000 
Basis: liet zich adviseren (n=179) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



Middelgrote bedrijven (met 5-9 werknemers) winnen relatief vaak (83%) advies in over 
preventie van diefstal. Bedrijven in het westen van Nederland laten zich vaker (41%) 
adviseren over het voorkomen van vandalisme. 

10.2 Bouwbedrijven laten zich meestal adviseren door 
beveiligingsbedrijven 

Voor advies klopt het bedrijfsleven in de bouwnijverheid meestal aan bij private 
beveiligingsbedrijven en de politie. Vier op de lien (39%) bedrijven die door de politie 
worden geadviseerd, krijgen dit advies naar aanleiding van een melding. 

411 Adviserencle partijen 

beveiligingsbedrijf 

politie 
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35 

35 

40 % 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: liet zich adviseren (n=179) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

De grote bedrijven (meer dan 20 werknemers) laten zich vaker dan gemiddeld (56%) 
adviseren door een gespecialiseerd beveiligingsbureau. Bedrijven met 10-19 
werknemers laten zich relatief weinig door de politie adviseren (11%). Nog kleinere 
bedrijven worden vaker door de politie geadviseerd (44%) en in mindere mate naar 
een beveiligingsbedrijf (17%). 



10.3 Advies heeft resultaat bij ruim helft bedrijven 

Meer dan de helft (54%) van de bedrijven die zich heeft laten adviseren, meent dat het 
advies resultaat heeft gehad. Drie op de lien bedrijven menen echter dat het advies 
hun bedrijf (nog) geen voordeel heeft opgeleverd. 

42 I Resultaat van advies 

54% 
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O advies heeft resultaat gehad 
0 advies heeft geen resultaat gehad 
o weet niet 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft zich laten adviseren (n=179) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Vooral de installatiebedrijven hebben baat bij het ingewonnen advies; volgens 
drielcwart (74%) van de installatiebedrijven heeft het advies resultaat opgeleverd. 
Bedrijfsgrootte heeft geen invloed op het rendement van het advies. 

10.3.1 Verbeterde beveiliging, minder criminaliteit als gevolg van advies 
De twee voomaamste verbeteringen naar aanleiding van een advies zijn de 
waargenomen verbeterde beveiliging en een afname van criminaliteit gericht tegen 
de bedrijfsvestiging. 



43 I Resultaat naar aanleicling van advies 

minder criminaliteit gepleegd tegen vestiging 

beveiliging is verbeterd 

beter geinformeerd/beter bewust van probleem 

stelde ons in staat criminaliteitsproblemen / 
overlastsituaties op te lossen 

personeel voelt zich veiliger 

VA 

vid  

verzekeringspremie is verlaagd h, 4 

10 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft zich laten adviseren, met positief resultaat (n=92) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Er is geen verband tussen branche, bedrijfsgrootte of regio en de specifieke resultaten 
van verkregen adviezen. 

10.3.2 Vaak geen merkbaar rendement vanwege geringe rol criminaliteit 
Het uitblijven van een merkbaar positieve opbrengst naar aanleiding van een advies 
kan grotendeels worden verklaard door het feit dat veel bedrijven toch al niet veel 
last hebben van criminaliteit. Volgens bijna een lcwart van de bedrijven die weinig 
resultaat boekten was het advies echter niet bruikbaar. 



44 I Geen result aat naar aanleiding van het advies 

Geen last van criminaliteit 	29 
Advies met bruikbaar 	23 
Nog bezig met uitvoering 	14 
Probleem met opgelost 	11 
Maatregelen te duur 	11 
Bron: NIPO, 2000 
Basis: heeft zich adviseren, zonder positief resultaat (n=57) 
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Vanwege de beperkte omvang van de basis kunnen wij de resultaten met verder 
opsplitsen naar branche, regio of bedrijfsgrootte. 

10.4 Meerderheid heeft geen behoefte aan advies 

Bij ruim de helft (58%) van de bouwbedrijven blijkt geen behoefte aan (meer) advies te 
bestaan op het gebied van crirninaliteit en veiligheid. 

10.4.1 Geringe criminaliteitsproblematiek reden om geen advies te willen 
De meeste bedrijven die aangeven geen behoefte aan advies te hebben, geven 
hiervoor als reden dat openbare orde / criminaliteitsproblemen geen grote rol spelen 
bij hun bedrijfsvoering. Andere redenen om geen (extra) advies te willen is dat men 
zelf de benodigde kennis in huis heeft, of dat men reeds voldoende is geadviseerd 
over criminaliteitspreventie. 
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45 I Red enen om gent advies te when 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: geen behoefte aan advies (n=457) 

Open vraag (geen antwoordcategoriedn opgelezen) 

Branche 
Veel van de installatiebedrijven hebben geen adviesbehoefte omdat ze zelf al over de 
benodigde kern-us en expertise beschikken (31%). Under de afwerldngsbedrijven 
heerst deze gedachte in mindere mate, slechts 12% beschikt over de benodigde 
expertise op het gebied van crinainaliteitspreventie. Volgens de overgrote 
meerderheid van de afwerkingsbedrijven (80%) speelt criminaliteit echter geen grote 
rol. 

Bed regrootte 

Bedrijven met meer dan 20 werknemers denken vaker geen advies nodig te hebben 
omdat men zelf voldoende expertise in huis heeft. 

Regio 
Bedrijven in het noorden menen vaker dat ze de benodigde expertise al in huis 
hebben (34%). In het zuiden is een klein deel van de beddjven (3%) van mening dat ze 
al voldoende geadviseerd zijn. 



10.4.2 Ornvangrijke groep bedrijven heeft behoefte aan advies over 
diefstalpreventie 
Hoewel ruim de helft van de bedrijven in de bouw om bovengenoemde redenen geen 
behoefte heeft aan advies, is er een omvangrijke groep (42%) die wel een 
adviesbehoefte heeft. De grootste behoefte blijkt te bestaan uit advies over 
diefstalpreventie. Men wil weten hoe het bedrijf diefstal door derden en diefstal van 
de bouwplaats kan voorkomen. 

46 I Terreinen waarop (meer) advies gewenst is 

geen behoefte aan (meer) 
advies 

preventie diefstal derden 

voorkomen diefstal 
bouwplaats 

beveiliging 
bedrijfsgegevens 

preventie vandalisme 

electronische beveiliging 
vestiging 

openbare ortie / jongeren 
junks 

preventie graffiti 

preventie diefstal 
personeel 

a 

a 
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14 

14 

25 

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70% 

Branche 
Klusbedrijven hebben geen behoefte aan advies over het voorkomen van diefstal door 
eigen personeel (1%). Ook hebben klusbedrijven minder behoefte aan advies over 
diefstalpreventie op de bouwplaats (15%). 

BedrOgrootte 
Ruim de helft van de grote bedrijven (52%) heeft behoefte aan (meer) advies. 
Deze bestaat met name uit een behoefte aan advies over preventie van diefstal door 
het eigen personeel en diefstal vanaf de bouwplaats. 
Openbare ordeproblemen, groepen jongeren/junks spelen een minder grote rol voor 
grote bedrijven, slechts 2% heeft behoefte aan advies op dit terrein. 
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58 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1010) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



Regio 

Bedrijven in het westen van Nederland hebben minder behoefte aan advies over 
diefstal door derden (20%) en diefstal op de bouwplaats (18%), maar meer aan advies 
over elelctronische beveiliging van de bedrijfsvestiging (14%). In het zuiden is de 
behoefte aan advies over diefstal door derden en diefstal op de bouwplaats juist 
sterker, respectievelijk 35% en 32%. Bedrijven in het zuiden van Nederland hebben 
minder dan de andere regio's het idee dat ze al voldoende geadviseerd zijn (50%). 
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11 Weinig bedrijven participeren in projecten 

Een klein gedeelte van de bedrijven in de bouw neemt deel aan projecten op het 
gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en beveiliging (6%). 
In het algemeen geldt dat grotere bedrijven vaker deelnemen aan dergelijke projecten 
dan kleinere bedrijven. Van de klusbedrijven doet slechts 1% mee aan projecten. 

11.1 Beveiliging omgeving en gebouw meest in trek bij 
deelname aan projecten 

Onder bedrijven die wel deelnemen aan projecten, zijn beveiligingsprojecten voor de 
omgeving en het gebouw het meest geliefd. 

47 I Projecten waaraan wordt deelgenomen 
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20 

anders 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: deelgenomen aan projecten (n=84) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



11.2 Organisatie projecten veelal door bedrijf zelf / eigenaar 
pand 

Er zijn veel verschillende organisaties en instellingen die projecten organiseren op 
het gebied van criminaliteitsbestrijding en preventie. 
De projecten waar bedrijven uit de bouw aan deelnemen, worden vaak georganiseerd 
door het bedrijf zelf of door de eigenaar van het pand. Veel projecten worden ook 
door buurtverenigingen bedrijven, de politie en de gemeente gemganiseerd. 

48 I Organisatoren van projecten 
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43 

45 	50% 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: deelgenomen aan projecten (n=84) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

11.2.1 Tevredenheid over de politie als organisator van projecten 
De bedrijven die deelnemen aan projecten die de pohtie organiseert zijn in het 
algemeen tevreden over de ml van de politie in het project. 

11.3 De helft van de bedrijven die deelnemen aan projecten 
ervaart een positief resultaat 

Bijna de helft (45%) van de bedrijven, die deelnemen aan projecten, neemt een positief 
resultaat waar na afloop. 



49 I Het rend ement van deelname aan projecten 

15% 

Een op de zes a zeven bedrijven (15%) geeft duidelijk aan dat het project geen positief 
resultaat heeft opgeleverd. Een grote groep (40%) kan niet aangeven of het project op 
enige manier resultaat heeft gehad. 

Wanneer bedrijven tevreden zijn met de uitkomsten van het project, komt dit door 
de indruk dat criminaliteit en onveiligheid in de buurt zijn afgenomen. 

50 I Positief resultaat door deelname aan project en 

% 
Criminaliteit bedrijfsvestiging/buurt afgenomen 	(44) 
Onveiligheid buurt afgenomen 	 (23) 
minder verliezen / schade 	 (13) 
Verhoogd preventief bewustzijn personeel 	 (8) 
Personeel voelt zich veiliger 	 ( 5 ) 
Bron: NIPO, 2000 

Basis: deelname aan project heeft resultaat gehad (n=35) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

45% 
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G3 positief resultaat 
0 geen positief resultaat 
0 weet met 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: neemt deel aan projecten (n=84) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 



11.4 Onbekendheid projecten belangrijke oorzaak geringe 
deelname aan projecten 

Het belangrijkste argument om niet deel te nemen aan projecten op het gebied van 
bestrijding van criminaliteit, is dat criminaliteit voor de vestiging geen probleem is. 
Een grote groep bedrijven blijict Met op de hoogte van het bestaan van dergelijke 
projecten. 

51 I Reclenen om niet dee! te nemen aan projecten 
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weet niet VA 3 

te dour 7  2 

negatieve ervaringen met eerdere projecten 

verwachten Cr geen vcrordelen van 8. 

	

anders 	44 

0 	5 	10 15 20 25 30 35 40 45 50% 

33 

Bedrijven in de grond-, water-, en wegenbouw zijn beter op de hoogte van 
criminaliteitsprojecten, voor 23% is dit een reden om hieraan niet deel te nemen. 

Het argument dat criminaliteit geen probleem zou zijn voor het bedrijf wordt in 
mindere mate gebruikt door grote bethijven (25%) en meer door eenmanszaken (50%). 
Juist bij de grote bedrijven ontbreelct het echter aan kennis van projecten die worden 
gemganiseerd. Onbekendheid met het projectaanbod is de belangrijkste reden om 
niet deel te nemen aan projecten (43%). 
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46 

Bron: NIP°, 2000 

Basis: niet deelgenomen aan projecten (n=920) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 



Ook in het oosten is het met op de hoogte zijn van projecten voor een kwart (25%) van 
de bedrijven een reden om niet deel te nemen. In het noorden noemt 4% dat het 
bedrijf te laat op de hoogte is gesteld van projecten. 

11.5 Meerderheid heeft geen behoefte aan deelname aan 
projecten 

Het merendeel van de bedrijven in de bouw heeft geen behoefte aan deelname aan 
projecten over criminaliteitsbestrijding. In de groep bedrijven die wel zou willen 
deelnemen aan projecten, is het ammo het grootst voor projecten over 
criminaliteitspreventie in het algemeen. 

52 I Bereidheid tot deelname aanprojecten 

70 

60 
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projecten 

25 

geen behoefte aan 	preventie 
algemeen 

19 

gebouw 

18 17 

omgeving 	vandalisme 
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11 

graffiti 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1010) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De verschillende branches hebben specifieke voorkeuren voor bepaalde projecten. 
De afwerkingsbedrijven hebben een meer dan gemiddelde belangstelling voor 
projecten over vandalismebestrijding (22%), terwijI deze projecten voor klusbedrijven 
minder interessant zijn (9%). 

De klusbedrijven hebben weinig belangstelling voor projecten over bestrijding van 
graffiti (4%). De grond-, water- en wegenbouw heeft minder interesse in 
beveiligingsprojecten voor gebouwen (12%). 



Onder de grote bedrijven is de behoefte aan deelname aan projecten groter dan 
gemiddeld, hoewel nog steeds minder dan de helft (48%). Er is geen samenhang tussen 
bedrijfsgrootte en belangstelling voor bepaalde specifieke projecten. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Disproportionele stratificatie en herweging 
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Disproportionele stratificatie en herweging 

De stmctuur van de zakelijke markten wordt gekenmerkt door een scheve verdeling: 
er zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatiefweinig grote 
ondememingen. Ook de verdeling over sectoren en branches is ongelijlcmatig. Om 
over de afzonderlijke branchegroepen, sub-branches en regio's betrouwbare en valide 
uitspraken te kunnen doen, is de steekproef disproportioneel gestratificeerd naar 
grootteklasse, politieregio en sub-branche. 

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

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

De steekproef is herwogen op branche, bedrijfsgrootte en regio. Op grand van 
gegevens uit de NIPO Business Monitor schatten wij dat in de sector Bouwnijverheid 
ongeveer 55.000 bedrijfsvestigingen (54. 743) actief zijn. Voor de bovengenoemde 
achteigiondkenmerken vermelden wij hieronder zowel de gewogen als de 
ongewogen cijfers voor de sector Bouwnijverheid. 

53 I Branche 

	

Ongewogen 	Gewogen 
Branche 	 abs. 	% 	abs. 	% 
Burgerlijke 8, Utiliteitsbouw 	273 	27 	17967 	33 

Grond-, water- en wegenbouw 	212 	21 	3500 	6 

Afwerking 	 236 	23 	16272 	30 

Installatie 	 192 	19 	10929 	20 

Klusbedrijven 	 97 	10 	6074 	11 

Totaal 	 1010 	100 	54743 	100 

54 I Klasse werkzame personen 

	

Ongewogen 	Gewogen 

Klasse werlaame personen 	abs. 	% 	abs. 	% 
1 	 205 	20 	21877 	40 

2-4 	 242 	24 	14693 	27 

5-9 	 200 	20 	8113 	15 

10-19 	 164 	16 	5498 	10 

20+ 	 199 	20 	4562 	8 

Totaal 	 1010 	100 	54743 	100 
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55 I Politieregio 

	

Ongewogen 	Gewogen 
Politieregio 	 abs. 	% 	Abs. 	% 
(1) Groningen 	 43 	4 	1566 	3 

(2) Friesland 	 45 	4 	2279 	4 

(3) Drenthe 	 38 	4 	1492 	3 

(4) Ijsselland 	 34 	3 	1415 	3 

(5) Twente 	 47 	5 	1855 	3 

(6) Noord- en Oost-Gelderland 	44 	4 	2762 	5 

(7) Gelderland-Midden 	 40 	4 	2073 	4 

(8) Gelderland-Zuid 	 39. 	4 	1736 	3 

(9) Utrecht 	 45 	4 	3709 	7 

(10) Noord-Holland-Noord 	42 	4 	3029 	6 

(11) Zaanstreek-Waterland 	39 	4 	1374 	3 

(12) Kennemerland 	 39 	4 	2230 	4 

(13) Amsterdam-Amstelland 	36 	4 	2373 	4 

(14) Gooi en Vechtstreek 	 35 	3 	1187 	2 

(15) Haaglanden 	 37 	4 	3086 	6 

(16) Hollands Midden 	 37 	4 	2854 	5 

(17) Rotterdam-Rijnmond 	 38 	4 	3331 	6 

(18) Zuid-Holland-Zuid 	 39 	4 	1837 	3 

(19) Zeeland 	. 	 40 	4 	1248 	2 

(20) Midden- en West-Brabant 	42 	4 	3617 	7 

(21) Brabant-Noord 	 39 	4 	2868 	5 

(22) Brabant-Zuid-Oost 	 41 	4 	2663 	3 

(23) Limburg-Noord 	 51 	5 	1590 	3 

(24) Limburg-Zuid 	 36 	4 	1866 	3 

(25) Flevoland 	 44 	4 	884 	2 

Totaal 	 1010 	100 	54743 	100 
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Bijlage 2 Profiel van de sector 
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Profiel van de sector Bouwnijverheid 

In totaal zijn 1.010 bedrijven in de sector Bouwnijverheid ondervraagd. De resultaten 
van deze gesprekken zijn herwogen naar regio, bedrijfsgrootte en branche. Op grond 
van gegevens uit de NIPO Business Monitor schatten wij dat in de sector 
Bouwnijverheid ongeveer 55.000 bedrijfsvestigingen (54.743) actief zijn. Een meer 
gedetailleerde beschrijving van de wegingsprocedure staat beschreven in bijlage 1. 

Vijf sub-branches 
Binnen de sector bouwnijverheid onderscheiden we vijf categorieen of branches: 
1) Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U); 
2) Groncl-, water, wegenbouw (GWVV); 
3) Afwerking (schilders, stukacloors, enz.); 
4) Installatie; 
5) Klusbeclrijven. 

Beschrijving van de populatie op een aantal achtergrondkerunerken 

Deze bijlage beschrijft de ondervraagde bedrijven uit de sector Bouwnijverheid op 
grond van een aantal achtergrondkenmerken. 

56 I Branche 

20% 

6% 

30% 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I N I PO Amsterdam I juli 2000 

B&U 

Afwerking 
O I nstallat ie 
O Klusbedrijf 

GWW 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1.010) 



57 I Masse werkzame personen 

15 

8% 

27% 
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Eenmansmak 
0 2-4 werknemers 

05-9 werknemers 

0 10-19 werlmemers 

020 of meer werknemers 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: Alle bedrijven (n=1.010) 

Klusbedrijven zijn over het algemeen klein van omvang. De vestigingen tellen relatief 
vaak slechts een werknemer (63%). Ook hebben relatief weinig klusbedrijven 
vestigingen met 5 tot 9 werknemers (7%) of met meer dan 10 werknemers (1%). 
AfwerIcingsbedtven zijn relatief vaak middelgrote bedrijven met 10-19 werknemers 

(14%). 



581Regio 

591Geografische ligging 

10% 

Ongeveer zeven op de tien bouwbedrijven zijn gevestigd in het westen (46%) of in het 
zuiden (25%) van Nederland. 

Een aantal achtergrondkenmerken in cijfers 

abs. 	% 

In het centrum van een stedelijke agglomeratie 	13461 	25 

Aan de rand van een stedelijke agglomeratie 	24636 	45 

Buiten een stedelijke agglomeratie 	 16410 	30 

Anders 	 157 	0 

Weet niet 	 78 	0 

Totaal 	 54.743 	100 
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46% 
0 West 
0 Zuid 
0 Oost 
C3 Noord 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=1.010) 



60 I Functie respondent in tie vestiging 

Ftmcde 	 abs. 	% 

Eigenaar 	 28551 	52 

Directeur 	 11954 	22 

Echtgeno(o)t(e) van de directeur 	7230 	13 

Financieel directeur 	 174 	0 

Hoofd financiele afdeling 	 963 	2 

Financiele controleur 	 233 	0 

Bedrijfsleider 	 1758 	3 

Administrateur 	 2583 	5 

Anders 	 1296 	2 

Totaal 	 54743 	100 

611 Omzet 1999 (excl. BTW) x fl. 1.000.000 

Omzet 	 abs. 	% 

200 - 499 	 106 	0 

100 - 199 	 98 	0 

50 - 99 	 75 	0 

40 - 49 	 56 	0 

30 - 39 	 24 	0 

20- 2 9 	 114 	0 

10 - 19 	 818 	1 

5.99 	1911 	3 

2 - 4,9 	 4739 	9 

1 - 1,9 	 5696 	10 

0.5 -0.9 	 5329 	10 

0,1 -0,5 	 16422 	30 

<0.1 	 8857 	16 

Weet niet j geen 	10498 	19 

antwoord 

Totaal 	 54743 	100 

De gemiddelde omzet bedraagt fl. 2.400.000. 
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62 I Aard van de locatie van de vestiging 

abs. 	% 

Kantorencomplex 	 587 	1 

Handelscentrum of bedrijfsverzamelgebouw 	1232 	2 

Winkelcentrum 	 506 	1 

Bedrijfs- of industrieterrein 	 10317 	19 

Afzonderlijk kantoorgebouw of bedrijfspand 	8272 	15 

Bedrijf in woonhuis 	 32294 	59 

Anders 	 1535 	3 

Totaal 	 54743 	100 

Circa de helft (49%) van de bedrijfsvestigingen beschikt over een eigen, van de 
openbare weg afgescheiden bedrijfsterrein (incl. parkeerterreinen). De meerderheid 
(86%) van de bedrijfsvestigingen beschikt over eigen bedrijfswagens of wagens die 
namens het bedrijf zijn geleasd. 
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Bijlage 3 Nielsen-gebieden 
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63 I Nielsen-gebieden en de bijbehorende politieregio's 

Nielsen Politieregio 
Noord 	(01) Groningen 

Noord 	(02) Friesland 

Noord 	(03) Drenthe 

Oost 	(04) Usselland 

(05) Twente 

Oost 	(06) Noord- en Oost Gelderland 

(7) Gelderland Midden 

(8) Gelderland Zuid 

Oost 	(25) Flevol and 

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) Zeel and 

Zuid 	(20) Midden- en West Brabant 

(21) Brabant-Noord 

(22) Brabant Zuid-Oost 

Zuid 	(23) Limburg-Noord 

(24) Limburg-Zuid 
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Bipage 4 Responsverslag 
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Respons 

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

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

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

NIPO heeft tijdens het telefonische veldwerk nauwkeurig geregistreerd om welke 
redenen bedrijven en instellingen deelname aan het onderzoek hebben geweigerd. 
Indien mogelijk is van bethijven en instellingen die deelname aan het interview 
weigerden, vastgesteld of zij in de afgelopen twaalf maanden aangifte hebben gedaan 
van criminaliteit (dit heeft immers mogelijk invloed op de bereidheid tot deelname). 
Dit gegeven en de non-responsmotieven zijn betrokken in de non-responsanalyse die 
na afloop van het veldwerk is uitgevoerd. In deze analyse worden tevens relevante 
inschrijvingskenmerken (BIK-code, omvang, regio) van niet-responderende bedrijven 
en instellingen vergeleken met het profiel van bedrijven die wel medewerlcing 
verlenen. 

Hoogte respons 
Aan het onderzoek in deze sector hebben 1.010 bedrijfsvestigingen meegewerkt. 
Hiervoor zijn in totaal 2.672 bedrijfsvestigingen benaderd. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van zowel de respons als de non-respons. 
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64 I Respons en non-respons 

Abs. 	Perc. 

Geskagd 	 1010 	 38% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprelc/ antwoordapparaat 	 417 	 16% 

Weigering persoon ziek/afwezig 	 456 	 17% 

Weigering te druk/geen tijd 	 286 	 11% 

Weigering principieel 	 468 	 18% 

Overige weigeringen 	 35 	 1% 

Totaal 2672 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, kijken we alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 
contact is gerealiseerd: in totaal 2.255 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 1.010 
meegewerkt en 1.245 geweigerd. Ms we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 
bedrijfsvestigingen 45%. Dit percentage is zeer goed te noemen voor business to 
business onderzoek. 

Bij de netto respons per bedrijfsgrootte valt op dat eenmanszaken een iets lagere 
netto respons halen (36%). Er zijn geen grote regionale of sectorverschillen te 
ontdekken in de netto respons. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons (45% is zeer goed voor business to business onderzoek) geeft 
geen aanleiding om op voorhand ernstige selectiviteit te verwachten. Om te kunnen 
vaststellen of deze veronderstelling terecht is, is een vergelijking gemaakt tussen het 
aangiftegedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnamen en bedrnven die 
deelname weigerden. Mn deze laatste groep bedrijven (weigeraars) is een vraag 
gesteld, namelijk: of in de afgelopen 12 maanden aangifte is gedaan (op het 
politiebureau). Dit cijfer is voor de verschillende branches en grootteklassen 
vergeleken met de aangifte-cijfers van bedrijven die wel aan het onderzoek 
deelnamen. 
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65 I Aangifte-gedrag respond enten en weigeraars naar branche 

B&U 	 GWW 	Afwerlcing 	Installatie 	Klussenbedr. 

Resp weig Resp weig Resp weig resp 	weig resp weig 

Melding 	 20% 1 23% 22% 1 27% 25% 1 15% 26% 1 13% 12% 1 8% 

(formele) aangifte 13% 5 	14% 5 	18% 1 	17% j 	5% 5 

66 I Aangifte-gedrag respondenten en weigeraars naar bedrijftgrootte 

1 wp 	 2-4 wp 	5-9 wp 	10-19 wp 	20+ wp 

Resp weig Resp weig Resp weig resp 	weig resp weig 

Melding 	 8%1 9% 19% 1 7% 23% 1 25% 39% 1 32% 66% 1 36% 

(formele) aangifte 4% 	 14% 5 	15% 5 	23% j 	46% I 

Bij de interpretatie van de cijfers doet zich een moeilijkheid voor. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat voor ondernemers het verschil van het melden van criminaliteit 
en doen van een formele aangifte met altijd duidelijk is. Van aangifte in formele zin is 
pas sprake als de ondememer op het politiebureau een proces-verbaal laat maken en 
ondertekent. Met deze kanttekening in het achterhoofd, nemen we aan dat de door 
de weigeraars gerapporteerde aangiftecijfers liggen tussen het aantal geregistreerde 
meldingen en het aantal geregistreerde formele aangiften. Bovenstaande tabellen 
tonen aan dat dit in de meeste branche- en grootteklassen niet het geval is. Hierbij 
dient wel te worden aangetekend dat door de hoge netto respons het aantal 
ondervraagde weigeraars gering is, hetgeen impliceert dat met een grote spreiding 
moeten worden rekening gehouden en dat veel verschillen niet significant zijn. 

De hoogte van de respons geeft geen aanleiding tot het vermoeden van selectiviteit. 
De aard van de respons doet wel enige selectiviteit vermoeden. Omdat het beeld 
onvoldoende eenduidig is, hebben wij besloten niet corrigerend te wegen voor 
verschillen in aangiftegedrag tussen responderende en weigerende vestigingen. 
Met het oog op toekomstige onderzoeken is het verstandig om de zogenaamde 'non-
respons-vraag' te herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruimte 
voor interpretatie laat. 
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Bijlage 5 Methodologische verantwoording 
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De gebruikte toets 

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

Gepresenteerde cijfers 

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

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

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

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

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

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

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

5) deze gemiddelde uitkomsten worden vermenigvuldigd met de populatie-omvang 
afkomstig uit de Business Monitor, om tot een totaalbedrag of totaalaantal voor de 
gehele sector te komen. 

Statistische marges 

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

67 I Formules voor het vaststellen van de statistische marges 

Penetratie-cijfers / percentages: 

Gemiddelden (frequenties, bedragen): 
Tomlen (bedragen, aantallen): 

In deze formules worden de volgende symbolen gebruilct: 
p: 	het aangetroffen percentage 
n: 	de steekproefomvang 
SE: 	de standaardfout van het gemiddelde 
N: 	de populatie-omvang 

Een aantal rekenvoorbeelden 

1,96* {(p(1-p))/n1 

1,96* SE 
1,96*N " SE 

De ongewogen steekproefgroottes worden in deze rapportage steeds vermeld. Met de 
behulp van deze steekproefgrootte en de onderstaande formules (uitgezonderd de 
formules die de standaardfout bevatten), lcunnen de bijbehorende marges worden 
berekend. Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe detgelijke marges kunnen 
worden berekend. 

Percentages 
Voorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door inbraak in gebouwen. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
0,05 +/- 1,96 	{(0,05 (1-0,05)0010} = 0,05 +/- 0,013 

Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het percentage in 
de hele onderzoekspopulatie tussen 3,7% en 6,3% zal liggen. 

Gemiddelden 
Voorbeeld 1: gemiddelde frequentie 
De gemiddelde frequentie van inbraak in gebouwen is 1,6 keer in 1999. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
1,6 +/- 1,96 • 0,158 = 1,6 +/- 0,3 

Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de frequentie in 
de hele onderzoekspopulatie tussen de 1,3 en 1,9 zal liggen. 

Voorbeeld 2: gemiddelde schade 

3  De standaardfouten zijn niet opgenomen in de rap portages. De formule voor het berekenen van 

de stand aardfout is: SE = s I n. Hierbij is s = de steekproefitandaarddeviatie. 
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De gemiddelde directe schade als gevolg van inbraak is fl. 9.000. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
9.000 +/- 1,96 * 1,34 = 9.000 +/- 2.626 
Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de gemiddelde 
directe schade in de hele onderzoekspopulatie tussen de 6.376 en 11.626 zal liggen. 

Total en 
Voorbeeld 1: totaal aantal delicten 
Het totaal aantal inbraken in gebouwen in 1999 wordt geschat op 4.629'. 
De statistische marge hierom bedraagt: 
4.629 +/- 1.96 * 54.743 * 0.0008 = 4.629 +/- 900 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het totaal aantal 
inbraken in gebouwen in de hele populatie tussen 3.729 en 5.529 ligt. 

Voorbeeld 2: totale directe schade 
De totale directe schade als gevolg van inbraak 1999 wordt geschat op 70.586.000 2 . 
De statistische marge hierom bedraagt: 
70.586.000 +/- 1.96 * 54.743 * 195 = 70.586.000 +/- 20.923.000 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale directe 
schade als gevolg van inbraak in de hele populatie tussen 49.663.000 en 91.509.000 
ligt. 

Voorbeeld 3: totale schade (direct + indirect) 
Indirecte en directe schade voor de gehele sector. 
De totale schade voor de gehele sector berekenen wij door de totale directe schade en 
de totale indirecte schade bij elkaar op te tellen. 
De totale schade in de gehele sector als gevolg van inbraak komt op 70.586.000 + 
30.163.000 = 100.749.000 gulden. 
De statistische marge 1-tierom bedraagt: 
100.749.000 +/- 1.96 * 54.743 * 306 = 100.749.000 +/- 32.832.662 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale schade in 
de gehele sector als gevolg van inbraak in de hele populatie (afgerond) tussen 
67.916.000 en 133.582.000 ligt. 

4 1n de sectorrapporages staan de afgeroncle getallen vet-meld. 

Z-1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I juli 2000 



Bijlage 6 Samenstelling van de klankbordgroepen 	 I 
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68 f  Klankbordgroepen 

Bouwnijverheid 

Dhr. P.J.M.W. Clerx 

Dhr. NA van Amstel 

Vervoer, opslag en conuntmicatie 

Mevr. D.D. Gevers Deynoot - De Booy 
Dhr. J. J. Paauwe 

Dhr. R. Tameling 

Dhr. J. Cornelisse 

Cultuur, recreatie en overige dien 

Dhr. D.J. Verstand 

Dhr. W. Meutstege 

Dhr. T.J. Beije 

Algemeen Verbond Bouwbedrijf 

Verenigde Infrastructuur aannemers Nederland 

EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport 

Algemeene Schippers Vereeniging 

Koninklijk Nederlands Vervoer 

Verenigde Telecommunicatiebedrijven 

stverlening 
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RECRON, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 

Gemeente Den Haag, dienst 0.C.W., Productgroep Binnensport 

KNVB District West III 
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