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Samenvatting 

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' (MB!) te ontwikkelen waarrnee 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. 

Deze rapportage bevat de resultaten van een eerste meting, een nulmeting, voor de 
sector vervoer, opslag en communicatie. Binnen deze sector onderscheiden we vier 
categorieen of branches: 
1) vervoer over land; 
2) vervoer over water/door de lucht; 
3) dienstverlening ten behoeve van het vervoer; 
4) post en telecommunicatie. 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van half maart tot half april 2000. In totaal zijn 
995 bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie op vestigingsniveau l  
telefonisch ondervraagd over de criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende 12 
maanden voorafgaand aan het onderzoek. In de sector vervoer, opslag en 
communicatie zijn naar schatting 26.000 bedrijfsvestigingen actief. 

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 

' De bedrijven zijn op vestigingsniveau ondervraagd; =wine de leesbaarheid spreken wij in het 

rapport ook wel over bedrijven, ondernemingen of organisaties in plaats van bedriiftvestigingen. 
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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 uiticomsten 
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. 

Meerderheid van de bedrijven ziet ahninaliteit niet als een ernstig 
probleem, toch werd ruin eenderde geconfronteerd met criminaliteit 
Len tiende (9%) van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie ziet 
criminaliteit als een serieus probleem. Voor een kwart (24%) van de bouwbedrijven 
vormt criminaliteit enigszins een probleem. Volgens tweederde van de bedrijven (67%) 
speelt criminaliteit in de sector geen enkele ml. Hiertegenover staat dat in de twaalf 
maanden voorafgaande aan het onderzoek ruim eenderde (36%) van de 
bedrijfsvestigingen in deze sector slachtoffer is geworden van enige vorm van 
criminaliteit. Naar schatting zijn dit in totaal ruim 9.000 bedrlifsvestigingen. 

Inbraak en vernielbigen de meest voorkomende vormen van criminaliteit 
Voor alle vormen van criminaliteit geldt dat bedrijven vaak meerdere keren per jaar 
slachtoffer worden van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). 
Een op de vijf bedrijven (19%) is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij 
getroffen worden door meer dan een soort criminaliteit 
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I I (Meervouclig) slachtofferschap 

Percentage bedrijven dat slachtoffer is van .. 

0 delicten 	 64 

1 soort delict 	 17 

2 soorten delicten 	 10 	19% meervoudig 
3 of meer soorten delicten 	 9 	slachtoffers chap 
Totaal 	 100 

Maar weinig bedrijven werkzaam in de sector vervoer, opslag en communicatie geven 
aan te maken te hebben met fraude, door het eigen personeel of van buiten de 
ondememing. Het percentage bedrijven dat getroffen wordt door fraude kan een 
onderschatting zijn van het werkelijke percentage. Deze eventuele 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. 

Vernielingen, brandstichting en graffiti komen weinig voor. Zeven procent van de 
bedrijven werkzaam in de sector vervoer, opslag en communicatie te maken met 
andere vormen van criminaliteit dan diefstal, inbraak, fraude en vemielingen. De 
meest genoemde overige vormen van criminaliteit zijn bedreiging en niet-betalende 
passagiers. 

Onderstaand overzicht geeft de kemcijfers weer voor de genoemde vormen van 
criminaliteit. 
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2 I Voorkomen criminaliteit in de sector Vervoer, Opslag en Communicatie (in aprt1 1999 gm 
maart 2000) 

% bedrijven 	Ongewogen 	Gemiddelcle 	Schatting van 

waar delict 	aantal 	frequentie 	het totaal 

voorkwam 	beclrhven waar waattnee della aantal delicten 

delict 	vooriewam 	in gehele sector 

voorkwarn 

Inbraak 	 21 	n=225 

• Inbraak in gebouwen 	 9 	n=97 	 1,6 	 3.600 

• Inbraak in 	 16 	n=171 	 2,6 	 10.400 

bedrijfswagens/transportmiddelen 

Diefstal 	 9 	n=114 

• uit gebouwen 	 4 	n=51 	 3,5 	 3.100 

• uit bedrijfswagens 	 4 	n=54 	 47 	 2.600 

• van bedrijfswagens 	 2 	n=24 	 (1,8) 	 (700) 

Vernieling, brandstichting, graffiti 	 15 	n=162 

• vernieling aan gebouwen 	 9 	n=96 	 4,7 	 11.000 

• vernieling aan bedrijfswagens 	 10 	n=106 	 4,1 	 10.500 

• brandstichting bedrijfsgebouwen 	 1 	n 	 - =6 	 - 

• graffiti gebouwen 	 3 	n=36 	 (7,3) 	(6.400) 

Fraude 	 6 	n=68 

• van buiten de onderneming 	 5 	tr.49 	 3,0 	 3.500 

• door eigen personeel 	 2 	n=26 	 (4,9) 	(1.500) 

Computeraitnitialiteit 	 I 	n=10 	 - 	 - 

overige criminaliteit 	 7 	n=75 	 3,7 	 5.800 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen NIPO Amsterdam I 25 mei 2000 I 4 



Totale schade door criminaliteit in de sector vervoer, opslag en 
conummicatie wordt gesc.hat op 335 miljoen gulden per jaar 
Directe schade door inbraak en diefstal vormen de belangrijkste schadeposten. 

3 I Schatting van directe en indirecte schade in de sector vervoer, opslag en communicatie in 1999 

• inbraak 

• diefstal 

• vernieling, 

brandstichting, 

graffiti 

• fraude 

• computer-
criminaliteit 

• overige 

criminaliteit 

Totaal 

Basis Directe 
schade. 
(gemickleld per 

getroffen bedriff) 

n=225 	fl. 19.000 

94% van de 

getroffen 

bedrijven lijdt 

directe schade. 

n=114 	fl. 35.000 

100% van de 

getroffen 

bedrijven lijdt 

directe schade. 

n=162 	fl. 7.000 

100% van de 

getroffen 

bedrijven lijdt 

directe schade. 

n=68 	fl. 38.000 

64% van de 

getroffen 
bedrijven lijdt 

directe schade. 

n=10 

n=75 	fl. 8.000 

61% van de 

getroffen 

bedrijven lijdt 

directe schade. 

Indirecte schade 
(gemickleld per 

getroffen bed riff) 

fl. 5.000 

45% van de 

getroffen bedrijven 
lijdt indirecte 

schade 

fl.14.000 

35% van de 

getroffen bedrijven 

lijdt indirecte 

schade 

fl. 2.000 

36% van de 

getroffen bedrijven 

lijdt indirecte 

schade 

fl. 24.000 

29% van de 

getroffen bedrijven 

lijdt indirecte 

schade 

2.000 

36% van de 
getroffen bedrijven 

lijdt indirecte 

schade 
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Schatting totale schade 
per delict voor de gehele 
sector 

fl. 95 miljoen direct 

fl. 23 miljoen indirect 

fl. 72 miljoen direct 

fl. 27 miljoen indirect 

fl. 26 miljoen direct 

fl. 6 miljoen indirect 

fl. 40 miljoen direct 

fl. 32 miljoen indirect 

fl. 11 miljoen direct 

fl. 3 miljoen indirect 

II. 335 miljoen 



Meldings- en aangiftegedrag wisselt per delict 

4 Aangifte- en meldingsged rag van criminaliteit 

%getroffen 	basis 	 Gemiddelde 	Scluitting 	%getroffen 

bedniven dat 	(ongewogen 	firequentie 	aantal 	 bedryven dat 

het delict meldt aantal 	 waannee 	meldingen voor 	aangifte don 

bij de politic 	bedriften dat 	bedrijven, die 	delict in gehele 	op het 

	

delict meldt) 	een delict 	sector 	 poiitieburecui 

melden, dit 

doen Oaarlifts) 

• inbraak in 	
... 	

79 	 n=176 	 2,7 	 9.200 	 36% 

gebouwen of 

bedrijfswagens 

• diefstaI 	 66 	 n=75 	 2,9 	 4.200 	 40% 

• vernieling, 	 52 	 n=81 	 2,2 	 4.400 	 28% 

brandstichting, 

graffiti 

• fraude 	 34 	 n=-20 	 (2,1) 	(1.200) 	 20% 

• computer- 	 0 	 n=10 	 - 	 - 

criminaliteit 

• overige 	 52 	 n=41 	 2,4 	 2.000 	 32% 

criminaliteit 

De bedrijven werkzaam in de sector vervoer, opslag en communicatie die een cleat 
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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5 I Redenen om delicten niet te melden bij de politie 

inbraak 	Diefrtal 	Vernieling, 	Fraude 	overige 

brand sticht 	 criminaliteit 

ing, graffiti 

% 	% 	% 	% 	 % 

• politie doet er toch niets aan 	35 	21 	30 	15 	38 

• verzekering dekt schade niet 	26 	7 	27 	8 	10 

(ongeacht aangifte) 

• schade te klein 	 31 	41 	61 	29 	23 

• geen tijd 	 7 	7 	13 	5 	11 

• ontevreden over politie bij 	19 	4 	8 	8 	0 
laatste aangifte 

• aangifte in het buitenland 	22 	5 	o 	o 	9 

• verzekering vergoedt schade 	6 	7 	4 	0 	8 
ook zonder aangifte 

• probleem zelf aangepakt 	 20 	17 	21 	40 	25 

• geen (hard) bewijs 	 0 	0 	o 	29 	o 
• anders 	 o 	14 	6 	2 	12 

De helft van de bedrijven is tevreden over de afhandeling van meldingen en 
aangiften door de politie 
Bijna de helft (48%) van de bedrijven die criminaliteit meldt of aangifte doet, is 
tevreden of zeer tevreden over het optreden van de politie. Redenen voor deze 
tevredenheid zijn de correcte afhandeling en de snelheid van de politie bij het 
afhandelen van meldingen en aangiften. 

De andere helft (52%) van de bedrijven die delicten bij de politie melden is echter niet 
uitgesproken tevreden over de werkwijze van de politie. Vooral de (schijnbaar) 
passieve houding van de politie en het uitblijven van zichtbaar resultaat vormen 
reden tot ontevredenheid. 

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 verrnoedelijke dader(s) 

	

inbraak 	diefital 	vernieling, 	fraude 	Overige 

brandstichting, 	 criminaliteit 

graffiti 

• een onbekende 	 88% 	65% 	87% 	34% 	58% 

• criminele organisatie 	 2% 	2% - 	1% 	1% 

• onder-inevenaannemer 	 - 	3% - 	4% 	4% 

• vast personeelslid 	 2% 	8% 	2% 	22% 	8% 

• klant / opdrachtgever 	 - 	11% 	7% 	28% 	19% 

• ingehuurd personeelslid 	1% 	5% - 	2% 	- 

• toeleverancier / installateur / 	- 	- 	 - 	- 	- 

schoonmaker 

• anders 	 3% 	3% 	2% 	4% 	11% 

• weet niet 	 4% 	 2% 	6% 

Kwart van de bedrijven laat zich adviseren over criminaliteitspreventie en 
veiligheid 
Een Icwart (23%) van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie wint 
advies in over preventie van criminaliteit en veiligheid. Advies wordt met name 
ingewonnen op het gebied van elektronische beveiliging (72%) en diefstalpreventie 

(65%). 

Bij driekwart van de bedrijven (77%) blijft adviesaanvraag achterwege. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat volgens ondernemers openbare orde- of 
criminaliteitsproblemen geen grote ml spelen bij de bedrijfsvoering. Toch blijkt ook 
onder deze groep bedrijven een sluimerende behoefte te bestaan aan advisering over 
criminaliteit en veiligheid, in het bijzonder over diefstalpreventie. 

Het advies levert in bijna de helft van de gevallen (48%) resultaat op: bedrijven 
signaleren een verbetering van de beveiliging of het personeel voelt zich veiliger. In 
drie op de lien gevallen (27%) echter blijfr zichtbaar resultaat volgens de betreffende 
bedrijven (vooralsnog) achterwege: vaak hangt dit samen met een toch al geringe ml 
van criminaliteit birmen deze bedrijven, anderzijds ook met de kwaliteit van het 

advies. 

Grotere bedrijven treffen preventieve maatregelen ter voorkoming van 
crintinaliteit, kleinere bedrijven laten dit vaak na 
Vestigingen met 20 werIcnemers of meer treffen vrijwel alle (86%) preventieve 
maatregelen ter voorkoming van criminaliteit. Onder kleinere bedrijven en 
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eenmanszaken ligt dit percentage lager (eenmanszaken ongeveer 51%). Het aantal 
preventieve maatregelen neemt toe naarmate de vestiging groter is. 

De meest gebruikte preventieve maatregelen zijn luide en stille alarmen en extra - 
sloten. De investering in preventieve maatregelen is relatief laag: gemiddeld besteden 
bedrijven ongeveer fl. 11.000,- aan dergelijke maatregelen. Het preventiebudget 
neemt toe met de omvang van het bedrijf. 

Weinig becirijven participeren in projecten 
Aan projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en 
beveiliging neemt zes procent van de bedrijven werkzaam in de sector vervoer, opslag 
en communicatie deel: veel bedrijven zijn met 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 een kwart van de projecten wordt 
door de politie georganiseerd. In veel andere gevallen ligt de organisatie in handen 
van het bedrijf zelf, buurtverenigingen, gespecialiseerde bedrijven of gemeente. Over 
de rol van de politie in de door haar georganiseerde projecten zijn de deelnemende 
bedrijven over het algemeen tevreden. 

Ruim eenderde (37%) 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 toename van de subjectieve veiligheid van het personeel. Mn de 
andere kant ziet ook ruim tweederde (63%) van de deelnemende bedrijven geen 
zichtbaar of geen positief resultaat van de projectinspanningen. 

Zicht op criminaliteit ontbreekt gedeeltelijk door gebrek aan meldings- en 
registratiesystematiek 
Bij tweederde van de bedrijven (69%) meldt het personeel geconstateerde criminaliteit 
altijd bij de bedrijfsleiding. Bij ruim een op de tien bedrijven (13%) heeft de 
bedrijfsleiding er geen zicht op of het personeel criminaliteit bij hen meldt. Een op de 
vier bedrijven (37%) 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 criminahteitsbeheersing 
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 informatie 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' (MBI) 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 Nederlan.ds 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 polite 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. 

Toelcomstige 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; 

• politielcorpsen: het ontwikkelen en uiteindelijk volledig (voor alle sectoren) 
implementeren van de MBI is een actiepunt in het Beleidsplan Nederlandse 
politie; 
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• and ere 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. 

Pile pilot-sectoren 
Voor het ontwikkelen van het instrument zullen NIPO Consult en ES&E in eerste 

instantie drie pilot-sectoren onderzoeken: 
• bouwnijverheid; 
• venroer, opslag en communicatie; 
• cultuur, recreatie en overige dienstverlening. 

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

van deze sectoren. 

De sector vervoer, opslag en communicatie 
Binnen de sector vervoer, opslag en communicatie onderscheiden we vier categorieen 
of branches: 
1) vervoer over land; 
2) vervoer over water/door de lucht 
3) dienstverlening ten behoeve van het vervoer; 
4) post en telecommunicatie. 

Hieronder lichten wij deze subbranches kort toe. 

Ad 1) vervoer over land 
De branche vervoer over land bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteit (en 
corresponderende BIK-code): 
• Geregeld personenvervoer over de weg 	(6021) 

• Ongeregeld personenvenroer per taxi 	(6022) 

• Ongeregeld personenvervoer per autobus (6023) 
• Goederenvervoer over de weg 	 (6024) 

• Vervoer via pijpleidingen 	 (603) 

Ad 2) vervoer over water/door de lucht 
• Zeevaart 	 (611) 

• Binnenvaart 	 (612) 

• Vervoer door de lucht 	 (62) 

Ad 3) dienstverlening ten behoeve van het vervoer 
• Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag 	 (631) 

• Opslag 	 (6312) 

• Overige dienstverlening voor het vervoer n.e.g. 	(632) 

• Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting (634) 
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Ad 4) post en telecommunicatie 
• Nationale postdiensten 	 (6411) 
• Lokale postdiensten en koeriersdiensten 	(6412) 
• Telecommunicatie 	 (642) 

Tussen deze subcategorieen of branches bestaan de nodige verschillen. Sommige van 
deze verschillen zijn belangrijk om mee te wegen bij de interpretatie van de 
resultaten. Zo blijken bedrijfsvestigingen van post- en telecombedrijven relatief klein 
van omvang. Wanneer blijkt dat kleine bedrijfsvestigingen significant hoger scoren 
op een bepaald antwoord, geldt dit daardoor meestal ook voor de post- en 
telecombedrijven. 

Verder zijn bedrijven werkzaam in de dienstverlening ten behoeve van het vervoer in 
het algemeen grotere bedrijven. In het westen van Nederland zijn naar verhouding 
meer grote bedrijven gevestigd (met meer dan 20 werknemers), terwijl het noorden 
relatief weinig grote bedrijven telt. In de bijlagen is een uitgebreide profielschets van 
de sector vervoer, opslag en communicatie opgenomen. 

Deze rapportage 
Deze rapportage bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector vervoer, opslag 
en communicatie. Deze 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. 
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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 tie 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 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 bijlagen bevatten een methodologische 
verantwoording, waarin nader wordt ingegaan op onder andere de 
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 ?. 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 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. Aan deze klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers uit de 
sectoren en branches deelgenomen. Doel van de bijeenkomst was het verwoorden en 
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blootleggen van specifieke kenmerken en andere relevante gegevens over de sector. 
Met behulp van de informatie verkregen uit de klankbordgroep is de vragenlijst 
specifiek toegesneden op elke sector. De bijlagen bevatten een overzicht van de 
samenstelling van de verschillende klankbordgroepen. 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van half maart tot half april 2000. In totaal zijn 
995 bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie op vestigingsniveau 
telefonisch ondervraagd over de criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende 12 
maanden voorafgaand aan het onderzoek. In de sector vervoer, opslag en 
communicatie zijn naar schatting 26.000 bedrijfsvestigingen actief. Gezien de 
veldwerkperiode voor deze sector hebben de resultaten van het onderzoek betTekking 
een groot deel van het jaar 1999 en de eerste twee maanden van het jaar 2000. Uit het 
oogpunt van lee sbaarheid laten we deze verbijzondering verder in het rapport 
achterwege, en formuleren we de resultaten in de tegenwoordige tijd. 
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1 	Eenderde van de bedrijven heeft te maken met 
criminaliteit; merendeel ziet criminaliteit niet 
als probleem 

Ruim eenderde (36%) van alle bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie 
heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een of meer vormen van 
criminaliteit. 

De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze sector mee te maken heeft, 
worden in het vervolg van deze rapportage besproken. Voor alle vormen van 
criminaliteit geldt dat bedrijven vaak meerdere keren per jaar slachtoffer worden van 
eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Een op de vijf bedrijven (19%) is 
meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij getroffen worden door meer dan een 
vorm van criminaliteit. 

7 I (Meervoudig) slachtofferschap in de sector vervoer, opslag en communicatie 

Percentage bedrijven dat slachtoffer is van .. 

0 delicten 	 64 

1 soon della 	 17 

2 soorten delicten 	 10 

3 of meer soorten delicten 	 9 

Totaal 	 100 

I 19% meervoudig 

slachtofferschap 
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De meerderheid van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie ziet 
criminaliteit echter niet als een ernstig probleem voor het bedrijf 

8 I Ernst van de criminaliteitsproblematiek voor de sector vervoer, opslag en communicatie 

67 

5% 

Branche 
Relatief weinig bedrijven die vervoeren over water of door de lucht ervaren 
criminaliteit als een probleem. 
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63 Emstig probleem 

o Enigszins een probleem 

0 Geen probleem 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=995) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Bedrijfigrootte 
Hoe groter de bedrijfsomvang, des te meer bedrijven criminaliteit als een probleem 
ervaren. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat grotere bedrijven vaker 
slachtoffer zijn van criminaliteit. 

Regio 
Relatief weinig bedrijven in het oosten van het land zien criminaliteit als een ernstig 
probleem. 



2 Minderheid bedrijven registreert geconstateerde 
criminaliteit 

Er is een duidelijke samenhang tussen het al dan met melden van criminaliteit aan de 
bedrijfsleiding, de bedrijfsomvang, en de branche waarin het bedrijf opereert. 

• 2.1 Bij ruim tweederde van de transportbedrijven stelt het 
personeel de bedrijfsleiding op de hoogte van criminaliteit 

Bij tweederde (69%) van alle bedrijven die in deze sector actief zijn, meldt het 
personeel geconstateerde criminaliteit altijd aan de bedrijfsleiding. In 7% van de 
bedrijven meldt het personeel criminaliteit meestal of soms, terwijl dit in 11% van de 
bedrijven nooit gebeurt. Bij ruim een op de tien (13%) bedrijven is het met bekend of 
het personeel de bedrijfsleiding wel of niet op de hoogte stelt van criminaliteit. 

Branche 
Het personeel van post- en telecommunicatiebedrijven stelt de bedrijfsleiding relatief 
weinig op de hoogte van geconstateerde criminaliteit (19%). 

Bedregrootte 
In het algemeen geldt dat in grotere bedrijven het personeel vaker de geconstateerde 
delicten bij de bedrijfsleiding meldt. 

Regio 
Er zijn geen verschillen tussen de regio's wat betreft het doorgeven van criminaliteit 
aan de bedrijfsleiding. 

2.2 Een op de vier bedrijven registreert criminaliteit 

Hoewel bij ruim tweederde van de bedrijven het personeel criminaliteit altijd aan de 
bedrijfsleiding meldt, registreert ongeveer eenderde van de bedrijven (37%) deze 
delicten. Naarrnate de bedrijfsomvang groter is, is de kans groter dat een bedrijf 
geconstateerde criminaliteit registreert. Onder bedrijven die dienstverlening 
verrichten ten behoeve van het vervoer is het aantal bedrijven dat criminaliteit 
vastlegt, relatief hoog (50%). 

2.3 Helft van de bedrijven die criminaliteit bijhouden gebruikt 
een registratiesysteem 

De helft van de bedrijven die criminaliteit bijhouden, gebniikt hiervoor een 
registratiesysteem. Twee andere belangrijke methoden die bedrijven hiervoor 
gebruiken, zijn het bijhouden van aangiften en het bijhouden van 
verzekeringsclaims. 
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9 I Registratie van criminaliteit tegen het beclriff 

80 7 

70 1-  

60 i• 

50 

40 

30 

20 1-  

10 -1 

71 

50 

registratiesysteem 	 bijhouden aangiften 
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18 
14 	 14 

10 

vervoer over land 0 vervcer over waterfcloor de lucht 0 dienstverlening 0 post en telecom 0 totaal 

bijhouden verzekeringsclaims 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: registreert crirninaliteit tegen de bedrijfsvestiging (n=-222) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Post- en telecombedrijven maken veel gebruik van een eigen registratiesysteem (71%). 

Bedrijftgrootte, regio 
De wijze van registreren verschilt noch voor de afzonderlijke bedrijfsgroottes, noch 
voor de regio's. 



3 Circa tweederde van de bedrijven treft 
preventiemaatregelen in of bij gebouwen 

Ongeveer tweederde (64%) van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en 
telecommunicatie treft maatregelen getroffen ter voorkoming van criminaliteit. 

Er is een sterke samenhang tussen bedrijfsomvang en preventiebeleid. Ongeveer de 
helft (51%) van de eenmanszaken treft preventiemaatregelen terwijl 86% van de 
vestigingen met 20 of meer werknemers preventiemaatregelen treft in of bij de 
bedrijfsgebouwen. Relatief weinig bedrijven in het noorden van Nederland treffen 
preventiemaatregelen in of bij de bedrijfsgebouwen. 

3.1 Luid en stil alarm meest gebruikte preventiemaatregelen in 
of bij gebouwen 

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

10 I De meest toegepaste preventiemaatregelen in/bij gebouwen 

Maatregel 

1. Alarm luid 	 43 

2. Alarm stil 	 36 

3. Extra sloten 	 25 
4. Nachtwaker/nachtportier 	 18 
5. Extra zwaar hang- en sluitwerk 	 13 

6. Plaatsing camera's/infraroodbeveiliging 	 12 

7. Helcwerken 	 11 

Bron: NIP°, 2000 

Basis: heeft maatregel genomen in/bij gebouw (n=412) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
De toegepaste preventiemaatregelen in/bij gebouwen zijn in sterke mate branche-
specifiek. Zo valt op dat beveiligingsdiensten voomamelijk in trek zijn bij 
dienstverlenende bedrijven. Bedrijven die vervoeren over water of door de lucht 
maken veel gebruik van extra sloten. 
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11 I Preventi eve maatregelen in I bij gebouwen — per branche 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft maatregelen genomen (n=412) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Bedrijftgrootte 
In grote lijnen treffen meer bedrijven maatregelen naarmate de vestiging groter is. 
Kleine bediijven vertrouwen, naast het sill en luid alarm, meer op extra sloten (36%). 
Grotere bedrijven maken naast het alarm meer gebruik van beveiligingsdiensten 
(39%). 

Regio 
Regionaal verschillen de bedrijven in de transportsector niet in de keuze van 
preventiemaatregelen. 

3.1.1 Investeringen in preventiemaatregelen in of bij het gebouw 
Een derde van de bedrijven (33%) die maatregelen treffen in of bij gebouwen, geeft 
hieraan geen geld uit. Gemiddeld besteden de bedrijven die preventiemaatregelen 
treffen hieraan fl. 11.000 per bedrijf. Het totaal bedrag dat de sector vervoer, opslag 
en communicatie uitgeeft aan preventiemaatregelen in of bij het gebouw, schatten 
we op fl. 89,7 miljoen. 

Branche 
De hoogte van de investering in preventiemaatregelen in of bij het gebouw verschilt 
niet per branche. 
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BedrOgrootte 
Naarmate de bedrijfsomvang groter is, geven ondernemers meer uit aan 
preventiemaatregelen. 

Regio 
Bedrijven in het noorden van Nederland geven relatief weinig uit aan 
preventiemaatregelen, gemiddeld rond fl. 2.000. 

3.2 Preventiemaatregelen bij of aan de transportmiddelen 

De helft (54%) van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie treft 
maatregelen ter voorkoming van criminaliteit bij of aan de transportmiddelen. 

De preventiemaatregelen ten behoeve van de transportmiddelen, die door minstens 
10% van de bedrijven worden toegepast, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

12 I Preventieve maatregelen aan / bij transportmiddelen 

Maatregel 	 % 

1. Alarm luid 	 65 

2. Alarm stil 	 11 

3. Startblokkering 	 31 

4. Extra sloten 	 12 

Bron: WO, 2000 

Basis: heeft maatregel genomen in/bij de transportmiddelen (n=265) 
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Relatief veel bedrijven die vervoeren over land treffen maatregelen bij 
transportmiddelen (62%). Het omgekeerde geldt voor bedrijven die vervoeren over 
water of door de lucht (39%). 

Bedrijftgrootte 
Het aantal bedrijven dat preventiemaatregelen treft bij de transportmiddelen, 
verschilt niet naar bedrijfsgrootte. 

Regio 
Een relatief klein gedeelte van de transportbedrijven in het noorden van Nederland 
(40%) heeft preventiemaatregelen getroffen bij de transportmiddelen. 
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13 I Prevenneve maatregelen aan / by transportmichielen - naar branche 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: treft preventiemaatregelen voor transportmiddelen (n=265) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Meer bedrijven werkzaam binnen de branche post en telecommunicatie passen 
startblokkering als maatregel toe dan bedrijven in andere branches (59%). 

BedrOgrootte, regio 
De keuze voor de preventiemaatregelen varieert niet voor de verschillende 
bedrijfsgroottes, noch voor de verschillende regio's. 

3.2.1 Investeringen in preventiemaatregelen bij of aan transporbniddelen 
Van de bedrijven die preventiemaatregelen treffen bij of aan de 
bedrijfstransportmiddelen, geven er vier op de tien (39%) hieraan geen geld uit. Circa 
eenderde van de bedrijven (34%) investeert tussen de fl. 1.000 en fl. 5.000. 
In totaal geven de transportbedrijven naar schatting circa fl. 24,3 miljoen uit aan 
maatregelen die criminaliteit bij de transportmiddelen moet voorkomen. 
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4 Inbraak komt voor bij circa een op de vijf bedrijven 

Een op de vijf bedrijven (21%) in de sector vervoer, opslag en communicatie heeft te 
maken met inbraak in gebouwen of transportmiddelen. Transportbedrijven uit het 
noorden zijn minder vaak slachtoffer (10%) en bedrijven gevestigd in het westen juist 
vaker (25%). De kans dat een bedrijf slachtoffer is van een inbraak neemt toe 
naarmate het bedrijf meer werknemers telt. 

4.1 Inbraak in transportmiddelen komt vaker voor dan 
inbraak in gebouwen 

Bijna een op de zes bedrijven (16%) heeft te maken met inbraak in bedrijfswagens of 
andere transportmiddelen. Bij een op de tien (9%) bedrijven is in de afgelopen twaalf 
maanden in de gebouwen ingebroken. 

Branche 
Relatief weinig vervoerders over land zijn slachtoffer van inbraak in gebouwen. Dit 
delict komt relatief veel voor onder bedrijven die dienstverlening verrichten ten 
behoeve van het vervoer. 

14 I Inbraak in bed rijftwagens en gebouwen - naar branches 
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Betlriffigrootte 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat de onderneming is geconfronteerd met 
inbraak in bedrijfsgebouwen of transportmiddelen. 

15 I Inbraak in transportmiddelen en gebouwen - naar 'daze werlczame personen 
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Basis: alle bedrijven (n=995) 

Regio 
In het noorden is beduidend minder in gebouwen (3%) en bedrijfswagens (8%) 
ingebroken dan in de andere regio's. Terwiji in het westen vaker in gebouwen is 
ingebroken (11%). 

Frequentie inbraak in gebouwen 
Bij de bedrijven waar is ingebroken in gebouwen gebeurt dit gemiddeld 1,6 maal per 
jaar. Op grond van deze frequentie maken we een grove schatting van het aantal 
inbraken per jaar in de totale sector. Het aantal inbraken in gebouwen ramen we op 
circa 3.600 per jaar voor de gehele transportsector. 

Frequentie inbraak in transportmiddelen 
Er is gemiddeld 2,6 maal per jaar ingebroken in transportmiddelen. In bedrijven met 
meer dan 20 werlcnemers is vaker ingebroken in transportmiddelen dan in kleine 
bedrijven (gemiddeld 4,2 maal). Het aantal inbraken in transportmiddelen schatten 
we op circa 10.400 per jaar voor de gehele sector. 
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4.2 Inbraak in ITansportrniddelen vindt plaats buiten het eigen 
bedrijfsterrein 

Driekwart van de inbraken in transportmiddelen vindt plaats buiten het eigen 
bedrijfsterrein. In een kwart van gevallen gaat het om een inbraak buiten de eigen 
gemeente. 

16 Locatie inbraak in transportmiddelen 

Locatie 

Eigen bedrijfsterrein 	 27 

Binnen de gemeente, maar buiten het eigen terrein 	34 

Elders in Nederland 	 25 

Buitenland 	 14 

Totaal 	 100 

Bron: NIP°, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak in bedrijfswagens (n=171) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Bedregrootte 
Er is een samenhang tussen de bethijfsomvang en de plaats waar in het voertuig is 
ingebroken. Bij kleine bedrijven is vaker binnen de eigen gemeente ingebroken. Een 
mogelijk verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat kleinere bedrijven minder vaak 
interregionaal werken. 

Branche en regio 
De locatie van inbraken in transportmiddelen verschilt met naar branche, noch per 
regio. 

4.3 Totale schade door inbraak geschat op fl. 118 nffljoen 

De schade die bedrijven in deze sector ondervinden als gevolg van inbraak valt te 
splitsen in directe en indirecte schade. De directe schade betreft de directe kosten die 
zijn gemaakt 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 levering van producten en 
diensten. 

Directe en indirecte schade zijn weergegeven in onderstaande grafiek en komen in de 
volgende paragrafen aan de orde. Hierbij nemen we de schade als gevolg van inbraken 
in gebouwen en in transportmiddelen bij elkaar. 
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17 I Directe en inclirecte schacle als gevolg van inbraak (in JI., gemiciclelct per beclriffl 
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Bron: NIP°, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=225) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

4.3.1 Inbraak resulteert bijna altijd in directe schade 
Een zeer groot deel van de bedrijven (94%) die slachtoffer zijn van inbraak, loopt 
hierdoor directe financiele schade op. Deze directe schade wordt geschat op 
gemiddeld circa fl. 19.000 per bedrijf. De totale directe schade als gevolg van inbraalc 
in 1999 voor de gehele sector wordt geraamd op fl. 95 miljoen. 

Directe schade komt in de meeste gevallen (84%) voor rekening van de ondernemer. 
Slechts 14% van de ondernemers kan de directe schade geheel of gedeeltelijk 
verhalen. 

4.3.2 Inbraak resulteert bij bijna de haft van de bedzijven in indirecte 
schade 
Inbraak levert bij vier op de tien bedrijven (45%) indirecte schade op. Wanneer een 
bedrijf te maken heeft met inbraak, ligt de indirecte schade gemiddeld rond fl. 5.000 
per getroffen bechijf. De totale omvang van de indirecte schade als gevolg van inbraak 
voor de gehele sector in 1999 schatten we op fl. 23 miljoen. 



4.4 Meerderheid bedrijven meldt inbraak bij de politie 

De meerderheid van de ondernemers in de sector vervoer, opslag en communicatie 
(79%) meldt inbraak bij de politie. Deze melding kan op verschillende manieren 
gebeuren, bijvoorbeeld telefonisch of via het alarrnsysteem. Gemiddeld doen 
ondememers 2,7 keer per jaar melding van een inbraak. Op basis van deze frequentie 
schatten we het totaal aantal meldingen van inbraak voor de gehele sector op 
ongeveer 9.200 per jaar. 

Er is samenhang tussen bedrijfsgrootte en het meldingsgedrag. Grotere bedrijven 
melden eerder en vaker inbraak bij de politie. Van de bedrijven die dienstverlening 
verrichten ten behoeve van het vervoer meldt 94% inbraak bij de politie. Meer 
bedrijven in het westen (86%) stellen de politie op de hoogte van delicten, terwijl 
minder bedrijven in het oosten (61%) criminaliteit melden. 

Van die bedrijven die slachtoffer zijn van een inbraak in een bedrijfstransportmiddel 
heeft in 15% dit gemeld in het buitenland. 

4.4.1 Ruiurn eenderde 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 is opgemaakt en ondertekend. 

Ruim een derde van de bedrijven (36%) waar is ingebroken, doet daadwerkelijk 
aangifte hiervan op het politiebureau. Kleinere bedrijven doen vaker aangifte dan 
grotere bedrijven. 

4.4.2 Ondernemers melden inbraalc met omdat zij geen effect verwachten 
Een op de vijf ondememers (20%) die slachtoffer worden van inbraak, stelt de politie 
hiervan niet op de hoogte. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij hier geen 
voordelen van verwachten. Enerzijds hebben ondememers de indruk dat de politie 'er 
toch niets aan doet', anderzijds dat hen dit geen financieel voordeel vanuit de 
verzekering oplevert. De schade valt binnen het eigen risico of om andere redenen 
betaalt de verzekering met uit. 

Andere redenen om inbraak met te melden bij de politie staan hieronder 
weergegeven. Gezien het beperkte aantal bedrijven (n=47) dat inbraak met meldt bij 
de politie moeten onderstaande percentages als indicatiefworden beschouwd. 
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18 I Redenen am inbraak niet te melden bij de politie 

Reden 

Politie doet er toch niets aan 	 35 

Schade was te Mein (binnen eigen risico) 	 31 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 26 

Aangifte in het buitenland gedaan 	 22 

Probleem zelf aangepakt 	 20 

Ontevreden over polite bij laatste aangifte 	19 

Geen tijd 	 7 

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte 	 6 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft inbraak niet gemeld bij de politie (n=47) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De afzonderlijke branches, bedrijfsgroottes en regio's verschillen niet van elkaar in de 
redenen am inbraak niet te melden bij de politie. 

4.5 Inbreker is meestal een onbekende van het bedrijf 

De vermoedelijke dader van een inbraak in bedrijfsgebouwen of 
bedrijfstransportmiddelen is meestal een onbekende van de ondememing. Slechts in 
zeer een beperlct aantal gevallen is er een vermoeden van de kringen waarin de 
vermoedelijke dader gezocht moet warden. Een klein deel van de ondememers (4%) 
tast in het duister over het identiteit van de dader maar sluit niet uit dat het een 
bekende is. 
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19 I Vermoedelijke dader bij inbraak 
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ea een onbekende 
0 vast personeelslid 

0 ingehuurd personeelslid 
0 criminele organisatie 

0 anders 

0 weet niet 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van inbraak (n=225) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Het aantal waamemingen is te beperkt om een onderscheid te maken naar branches 
bedrijfsgrootten en regio's. 



5 Een op de tien 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 of om diefstal 
door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de gestolen 
goederen bij inbraak met onder diefstal mee. Deze kwamen in het vorige hoofdstuk al 
aan de orde. 

Een op de tien bedrijven (9%) in de sector vervoer, opslag en communicatie heeft te 
maken met een of meer vormen van diefstal. Bij de helft (49%) van deze bedrijven gaat 
het om diefstal van prive-bezittingen van het personeel, klanten of toeleveranciers. 

5.1 Diefstal komt meer voor bij bedrijven met 20 of meer 
medewerkers 

In het algemeen geldt dat de kans op diefstal met name groot is bij vestigingen met 
20 of meer werknemers. 
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Diefstal tilt bedrijfsgebouwen en bedrijfstransportmiddelen komt relatief weinig voor 
in de branche vervoer over water/door de lucht (zowel voor diefstal uit 
bedrijfsgebouwen en diefstal uit bedrijfstransportmiddelen 1%) en relatief veel in de 
branche dienstverlening ten behoeve van het vervoer. 

Frequentie 
Hoewel van beide vormen van diefstal evenveel bedrijven slachtoffer zijn, is de 
frequentie waarmee er uit bedrijfsgebouwen gestolen wordt, hoger dan de frequentie 
van diefstal uit bedrijfstransportmiddelen. 

211 Frequentie cliefital uit gebouwen en bedriffitranspartmidclelen 

Uit gebouwen 

Uit transportmiddelen 

Van transportmiddelen 

Totaal 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: zie per categorie 
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Branche 
Meer bedrijven werkzaam in de branche post- en koeriersdiensten/ telecommunicatie 
zijn slachtoffer van diefstal, terwijl bedrijven werkzaam in de branche vervoer over 
water/door de lucht minder vaak slachtoffer zijn van diefstal. 

Bedriffsgrootte 
Grote bedrijven hebben meer kans om slachtoffer te worden van diefstal wit 
bedrijfsgebouwen of bedrijfstransportmiddelen. 

Z11051Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam 125 mei 2000 I 31 



5.2 Diefstal uit bedriffstransportiniddelen vindt meestal 
binnen de vestigingsgemeente plaats 

Diefstal uit bedrijfstransportmiddelen vindt in bijna de helft (48%) van de gevallen 
binnen de vestigingsgemeente plaats. 

22 I Locatie cliefttal uit bedretransportmidclelen 

Diefstal uit transportmiddelen: 

Eigen bedrijfsterrein 	 17 

Binnen de gemeente, maar 	 31 

buiten het eigen terrein 

Elders in Nederland 	 25 

Buitenland 	 13 

Totaal 	 140 
Bron: NIPO, 2000 
Basis: slachtoffer van diefstal uit bedrijfstransportmiddelen (n=54) 
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Gezien het beperkte aantal waarnemingen van diefstal van transportrniddelen, is het 
slechts mogelijk een indicatieve uitspraak te doen over de locatie van diefstallen van 
transportmiddelen. De meeste transportmiddelen worden van het eigen 
bedrijfsterrein gestolen, of binnen de eigen gemeente. 
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5.3 Totale schade door diefstal geschat op fl. 99 miljoen 

Bedrijven hebben altijd directe financiele schade als gevolg van diefstal; circa een 
derde van de bedrijven (35%) die bestolen zijn, ondervindt ook indirecte schade. 

23 I Directe en indirecte schade als gevolg van diefstal (in ft., gemiddelcl per bedry) 
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5.3.1 Diefstal resulteert altijd in directe schade 
Alle bedrijven die het slachtoffer zijn van diefstal hebben hierdoor directe schade 
opgelopen. De directe schade die bedrijfsvestigingen oplopen als gevolg van diefstal 
schatten we op gemiddeld fl. 35.000. De totale directe schade die de sector vervoer, 
opslag en telecommunicatie oploopt als gevolg van diefstal schatten we op fl. 72 
miljoen. Slechts 13% van de bedrijven kan de schade geheel of gedeeltelijk verhalen 
op derden. 

5.3.2 Diefstal leidt bij ruim een derde van de bedrijven tot indirecte schade 
Ruim een derde van de bechi.jven (35%) die slachtoffer is van een diefstal heeft naast 
directe schade ook indirecte schade. Wanneer diefstal een bedrijf indirecte schade 
berokkent, ligt deze gemiddeld rond fl. 14.000. De totale indirecte schade als gevolg 
van diefstal voor de gehele sector wordt geraamd op fl. 27 miljoen. Er is een duidelijk, 
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hoewel niet significant, patroon zichtbaar dat het indirecte schadebedrag stijgt, 
naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. 

5.4 Tweederde van de bedrijven meldt diefstal bij de politie 

Tweederde van de bedrijven (66%) die slachtoffer zijn van diefstal, meldt dit bij de 
politie. De vestigingen die diefstal melden bij de politie, doen dit met een frequentie 
van bijna drie (2,9) keer per jaar. Op basis van deze frequentie schatten we het totaal 
aantal meldingen van diefstal voor de gehele sector op circa 4.200 per jaar. Dit is 65% 
van het geschatte aantal gevallen van diefstal voor de gehele sector. Van de bedrijven 
die slachtoffer zijn van een diefstal meldt nog geen een op de tien bedrijven (7%) het 
misdrijf bij de politie in het buitenland. 

5.4.1 Vier op de tien ondememers doen daadwerkelijk aangifte 
Vier op de den (40%) ondernemers die te maken hebben met diefstal, doen 
daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal op het 
politiebureau. 

5.4.2 Ondernemers melden diefstal met omdat zij geen effect verwachten 
Een derde (33%) van de bedrijven stelt de politie niet op de hoogte van diefstal. Net  als 
bij inbraak melden ondernemers in de meeste gevallen met een diefstal, omdat zij 
denken dat dit geen resultaat zal opleveren. Belangrijkste reden hiervoor is dat de 
schade te klein is zodat deze binnen het eigen risico valt, of omdat de indruk bestaat 
dat de politie geen actie zal ondernemen naar aanleiding van de melding. 

Bijna een op de vijf bedrijven (17%) die een diefstal niet meldt, pakt het probleem zelf 
aan. In de meeste gevallen gebeurt dit door met de dader te spreken. Andere redenen 
om diefstal niet te melden bij de politie staan hieronder weergegeven. Gezien het 
beperkte aantal bedrijven (n=37) dat diefstal met meldt bij de politie moeten 
onderstaande percentages met enige terughoudendheid worden bekeken. 
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24 I Red enen mit diefttai niet aim te geven bij de pohtie 

Reden 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	(41) 

Politie doet er toch niets aan 	 (21) 

Probleem zelf aangepakt 	 (17) 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 (7) 

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte 	1 7 1 

Geen tijd 	 (7) 

Aangifte in het buitenland gedaan 	 ( 5 ) 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	(4 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft diefstal niet gemeld bij de politie (n=37) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De redenen om een diefstal niet te melden bij de politie verschillen niet 
noemenswaardig per branche, bedrijfsgrootte of regio. 
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5.5 Dief meestal onbekende van het bedrijf 

Volgens de meeste bedrijven die slachtoffer zijn van diefstal is de dader een 
onbekende van het bedrijf. Volgens 11% van de ondernemers is een klant of 
opdrachtgever de vermoedelijke dader. 

25 I VermoedelifIce daderbij diefstal 
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0 een onbekende 
0 klant/opdrachtgever 
0 vast personeelslid 
0 ingehuurd personeelslid 
0 onderaannemer/nevenaannemer 
0 criminele organisatie 
al anders 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: is slachtoffer van diefstal (n=114) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

De lijst van vermoedelijke daders verschilt niet voor de afzonderlijke branches, 
bedrijfsgroottes en regio's. 



6 Venueling, brandstichting, graffiti komt 
voornamelijk voor bij grote bedrijven 

In de afgelopen 12 maanden heeft een op de zeven (15%) bedrijven in de sector 
vervoer, opslag en communicatie te maken gehad met: 
• opzettelijke vernieling, 
• brandstichting, of 
• het aanbrengen van graffiti 
aan bedrijfsgebouwen, op bedrijfstransportmiddelen of andere eigendommen. 
Onder dergelijke beschadigingen verstaan we het opzettelijk beschadigen 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 grotere bedrijfsvestigingen slachtoffer zijn van dergelijke vorrnen van 
criminaliteit. Er is meestal geen samenhang tussen regio's en branche enerzijds en 
bovengenoemde delicten anderzijds. Wanneer verschillen zich voordoen, worden 
deze vermeld. 

6.1 Een op de tien bedrijven slachtoffer van vernieling 

Voor vernielingen aan gebouwen geldt dat de kans op slachtofferschap voor bedrijven 
onder de twintig medewerkers klein is, maar boven de twintig medewerkers 
behoorlijk toeneemt. 

6.1.1 Vernieling aan gebouwen 
Een op de tien bedrijven (9%) is slachtoffer van vernieling aan bedrijfsgebouwen. Bij 
deze bedrijven vinden gemiddeld 4,7 maal per jaar vernielingen aan gebouwen plaats. 
Totaal aantal vernielingen aan gebouwen voor de gehele sector schatten we op 11.000. 

6.1.2 Vernielhigen aan bedrijfstransportmiddelen 
Een op de tien bedrijven (10%) in de sector vervoer, opslag en communicatie heeft te 
maken met vernielingen aan bedrijfstransportmiddelen. De gemiddelde frequentie is 
4,1 maal per jaar. Op basis van deze frequentie schatten we het totale aantal 
vernielingen aan bedrijfstransportmiddelen in de sector vervoer, opslag en 
communicatie op ongeveer 10.500 per jaar. 

Ook hier zijn in beperkte mate verschillen als gevolg van bedrijfsgrootte. Zo zijn met 
name bedrijven met 20 of meer werlmemers (15%) het slachtoffer van vernielingen 
aan bedrijfstransportmiddelen. 
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6.2 Brandstichting: komt sporadisch voor 

6.2.1 Brandstichting aan bedrijfsgebouwen 
Slechts 1% van de bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie heeft de 
gevolgen ondervonden van opzettelijke brandstichtirig. Gezien de kleine aantallen 
zijn geen uitspraken te doen over verschillen tussen branches, bedrijfsgrootte en 
regio. 

6.3 Weinig bedrijven worden slachtoffer van graffiti op 
gebouwen 

Het aanbrengen van graffiti op gebouwen komt bij 3% van de ondernemingen voor. 
Bij de bedrijven die het afgelopen jaar slachtoffer zijn, zijn de gebouwen gemiddeld 
7,3 maal door graffiti verontreinigd (indicatieve schatting). Het totaal aantal gevallen 
van graffiti op gebouwen wordt (indicatief) geschat op 6.400 voor de gehele sector. 

Branche 
Vooral de branche post en telecommunicatie is het slachtoffer van deze vorm van 
criminaliteit (10%). 

Bedriiftgrootte 
Vooral de grotere ondernemingen zijn het slachtoffer van graffiti (20%). 

Regio 
Er zijn geen regionale verschillen in de kans om slachtoffer te worden van graffiti. 
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6.4 Vernielingen, brandstichting, graffiti vinden plaats binnen 
de eigen regio 

De meeste gevallen van vernieling, brandstichting of graffiti op de 
bedrijfstransportmiddelen vinden plaats birmen de eigen regio (65%). 

26 I Locatie vernielingen aan transportmiddelen 
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Er zijn geen verschillen voor bedrijfsgrootte, regio en branche. 
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8 

buitenland 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van vernieling aan bedrijfswagens (n=106) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



6.5 Totale schade door vernieling, brandstichthig, graffiti 
gesc_hat op fl. 32 miljoen 

De directe en indirecte schade als gevolg van vernieling, brandstichting en graffiti ligt 
aanmerkelijk lager dan de schade als gevolg van een diefstal maar hoger dan bij 
inbraken. 

27 I Directe en indirecte schade als gevolg van vernielingen, brandstichting en graffiti 
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Bron: NIP°, 2000 

Basis: slachtoffer van vemieling, brandstichting en/of graffiti (n=162) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

6.5.1 Veil-denim brandstichting en graffiti resulteren altijd in directe 
schade 
Vernieling, brandstichting of graffiti levert altijd enige vorm van directe schade op. 
De directe schade die de getroffen bedrijven oplopen, schatten we gemiddeld op fl. 
7.000 per bedrijf. De totale directe schade als gevolg van vernieling, brandstichting en 
graffiti wordt geraamd op fl. 26 miljoen voor de gehele sector. 
Deze schade komt in de meeste gevallen voor rekening van het bedrijf zelf; slechts 
11% kan de schade geheel of gedeeltelijk verhalen op derden. 



6.5.2 Vernieling, brandstichting en graffiti zorgt bij ruim een derde van de 
bedrijven voor indirecte schade 
Vemieling, brandstichting of graffiti veroorzaakt bij ruim een derde van de getroffen 
bedrijven (36%) voor indirecte schade, bijvoorbeeld door gederfde omzet. De indirecte 
schade ligt gemiddeld rond fl. 2.000 per bedrijf. De totale indirecte schade als gevolg 
van vernieling, brandstichting en graffiti wordt geschat op fl. 6 miljoen voor de 
gehele sector. 

6.6 De helft van de bedrijven meldt vernieling, brandstichting, 
graffiti bij de politie 

Circa de helft van de bedrijven (52%) die slachtoffer zijn van vernieling, 
brandstichting of aanbrengen van graffiti, meldt dit bij de politie. 
Ongeveer 5% van de bedrijven die slachtoffer zijn van vernieling, brandstichting of 
graffiti, meldt dit bij de politie in het buitenland. 

Gemiddeld meldt een bedrijf, dat getroffen is door een van deze vormen van 
criminaliteit en dit meldt bij de politie, ruim twee (2,2) keer per jaar een vernieling, 
brandstichting of graffiti. Ook in dit geval is de bedrijfsgrootte van invloed op het 
aantal meldingen; van de bedrijven die meer medewerkers in dienst hebben meldt 
een groter deel een vernieling, brandstichting of graffiti dan kleine bedrijven. 

Het totaal aantal meldingen van vemieling, brandstichting of graffiti voor de gehele 
sector schatten we op circa 4.400. Het aantal meldingen betreft 15% van het geschatte 
totaal aantal vernielingen gepleegd in de sector vervoer, opslag en communicatie. 

6.6.1 Ruim een kwart van de bedrijven doet daadwerkelijk aangifte van 
vernieling, brandstichting of graffiti 
Een minderheid (28%) van de door opzettelijk vernielingen, brandstichting of graffiti 
getroffen bedrijven, doet hiervan daadwerkelijk aangifte op het politiebureau. 

6.6.2 Ondernemers melden vernielingen, brandstichting, graffiti niet 
omdat zij geen resultaat verwachten 
Bijna de helft van de bedrijven (48%) die geconfronteerd worden met vernieling, 
brandstichting of graffiti, laat na de politie hiervan op de hoogte te stellen. De 
voornaamste reden hiervoor is dat de schade te klein is om aangifte te doen (61%). 
Andere belangrijke redenen zijn de verwachting dat de politie er niets aan zal (of kan) 
doen (30%) en de wetenschap dat de opgelopen schade door de verzekeraar met wordt 
vergoed (27%). 
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28 I Redenen om vernieling, brand stichting of graffiti niet te melden bij de politie 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft vernieling niet gemeld bij de politie (rr=80) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



6.7 Vermoedelijke dader vernielingen meestal onbekende van 
het bedrijf 

De vermoedelijke dader van vemielingen, brandstichting of graffiti is meestal een 
onbekende van de ondememing. 

29 I De vermoedelifte dader van vettlielingen, brand stichting, graffiti 

2% 2% 2%  
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: slachtoffer van vernieling, brandstichting, en/of graffiti (n=162) 

• Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Binnen de branche vervoer over land is jets meer zicht op de dader dan in de andere 
branches. Een op de acht (12%) van de bedrijven in de branche verdenkt een klant of 
opdrachtgever van de vernielingen, brandstichting of graffiti. 



7 Fraude door weinig ondernemin.gen gerapporteerd 

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een 
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de 
instelling te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen geconstateerde 
gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de 
instellingen, vanwege het afbreukrisico, terughoudend zijn om de onderzoekers op de 
hoogte te stellen van geconstateerde gevallen van fraude. Het werkelijke percentage 
bedrijven dat met fraude te maken heeft, kan dus hoger liggen dan hier vermeld. 

Jaarlijks is 6% van de ondememingen (naar eigen zeggen) slachtoffer van een vorm 
van fraude. De mate waarin bedrijven getroffen zijn door fraude verschilt met sterk in 
verschillende branches of regio's. Waarschijnlijk is er enige relatie tussen de 
bedrijfsgrootte en de mate van fraude; de gevallen vinden vooral plaats in de grotere 
ondememingen. 11% van de ondememingen die 20 medewerkers of meer in dienst 
hebben is slachtoffer van fraude. In 3% van de fraudegevallen maakt de dader gebruik 
van computers. 

7.1 Een op de twintig bedrijven overkomt fraude van buiten de 
ondememing 

Fraude lijkt met name van buiten de onderneming te komen, mogelijk door klanten 
of opdrachtgevers. Fraude van buitenaf komt voor bij 5% van de bedrijven in de sector 
vervoer, op slag en communicatie. Bedrijven die aangeven dat ze door fraude van 
buitenaf zijn getroffen, overkomt dit gemiddeld 3 keer per jaar. Een grove schatting 
op basis van deze frequentie van het totaal aantal fraudegevallen voor de hele sector 
is circa 3.500. 

7.2 Fraude door het eigen personeel nauwelijks waargenomen 

Fraude door het eigen personeel melden de bedrijven sporadisch: door 2% van de 
ondememingen. Het absolute, ongewogen aantal bedrijfsvestigingen dat dergelijke 
fraude rapporteert, is zeer beperkt (n=26). Een indicatieve schatting van de frequentie 
waarmee fraude door het eigen personeel voorkomt, is 4,9 keer per jaar per getroffen 
bedrijf. Een indicatieve schatting van het totaal aantal gevallen in de gehele sector het 
eigen personeel komt hiermee op rond 1.500 gevallen. Wat opvalt is dat alleen 
grotere ondememingen slachtoffer lijken te zijn van fraude door het eigen personeel. 

7.3 Totale schade door fraude geschat op fl. 72 miljoen 

Fraude leidt bij het merendeel van de bedrijven tot directe schade en bij drie op de 
lien bedrijven tot indirecte schade. In het navolgende komen beide vormen van 
schade als gevolg van fraude aan de orde. 
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30 I Directe en indirecte schade door fraude 

Schade in fl., 	Directe schade" 	lndirecte schade- 

gemiddeld per 

bedrijf 

0 	 36 	 71 

<1.000 	 20 	 1 

1.000-5.000 	 10 	 1 

5.00010.000 	 4 	 0 

10.000-50.000 	 13 	 5 

>50.000 	 6 	 4 

weet niet 	 12 	 17 

' Basis: slachtoffer van schade door fraude van buitenaf (n=49) 

Basis: slachtoffer van fraude van buitenaf of van binnen de onderneming (n=68) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

7.3.1 Fraude leidt bij tweederde van de bedrijven tot directe schade 
Twee derde van de bedrijven (64%) die zijn getroffen door fraude gepleegd door 
buitenstaanders loopt directe schade op. Wanneer een onderneming als gevolg van 
fraude directe schade oploopt, ligt het bedrag gemiddeld rond fl. 38.000. 

Het absolute aantal bedrijven die slachtoffer zijn van fraude door het eigen personeel 
is te beperkt om schadebedragen te kunnen schatten. Het lijkt er op of het merendeel 
van deze bedrijven directe schade lijdt als gevolg hiervan. 

7.3.2 Fraude leidt bij een minderheid tot indirecte schade 
Ongeveer drie op de lien bedrijven (29%) die slachtoffer zijn van fraude, loopt 
hierdoor indirecte schade op. Hierbij merken we op ongeveer een op de z es (17%) 
ondernemers Met in staat is aan te geven hoeveel de indirecte schade bedraagt. We 
gaan er in deze gevallen wel van uit dat er sprake is van indirecte schade, aangezien 
deze ondernemers niet aan dat de indirecte schade nihil is. 

De indirecte schade schatten wij op circa fl. 24.000 per bedrijf. De totale indirecte 
schade voor de gehele sector schatten wij op fl. 32 miljoen. 

7.4 Eenderde van de bedrijven meldt fraude bij de politie 

Van de bedrijven die slachtoffer zijn van fraude, meldt eenderde van de bedrijven 
(34%) dit bij de politie. Op basis van een frequentie van gemiddeld 2,4 meldingen per 

jaar per getroffen bediijf schatten wij het totale aantal meldingen van fraude op 1.200 

(indicatief). Van de bedrijven die slachtoffer zijn van fraude meldt 3% de fraude in het 

buitenland. 
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7.4.1 Een op de vijf bedrijven doet daadwerkelijk aang'ifte van fraude 
Een vijfde van de bedrijven (20%) waar fraude is geconstateerd, doet hiervan aangifte 
op het politiebureau. 

7.4.2 Ondememers melden fraude met omdat zij het probleem zeff 
aanpakken 
De belangrijkste reden om fraude met te melden, is het zelf aanpakken van het 
probleem. Vaak komt de aanpak neer op met de dader te praten of het treffen van 
preventieve maatregelen. Deze en andere redenen om fraude niet te melden aan de 
politie staan hieronder vermeld. 

311 Redenen om fraude niet te meldenbij de politie 

Reden 

Probleem zelf aangepakt 	 40 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	 29 

Geen (hard) bewijs 	 29 

Politie doet er toch niets aan 	 15 

Verzekering dela de schade toch niet 	 8 

Ontevreden over politie bij laatste aangifte 	8 

Geen tijd 	 5 

Anders 	 2 

Bron: NIPO, 2000 
Basis: heeft fraude met gemeld bij de politie (n=47) 
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Het aantal waamemingen is te beperkt om een onderscheid te maken naar branches, 
bedrijfsgrootten en regio's. 

7.5 Lijst van vermoedelijke daders divers van samenstelling 

De lijst van vermoedelijke daders van fraude is divers van aard. Een derde (34%) van 
de ondememers die met fraude wordt geconfronteerd, meent dat de dader een 
onbekende is van het bedrijf. Twee andere belangrijke mogelijke dadersgroepen zijn 
klanten of opdrachtgevers (28%) en vast personeel (22%). 
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8 Overige criminaliteit komt weinig voor 

Naast inbraak, diefstal, vernielingen en fraude is 1% van de bedrijven in de sector 
vervoer, opslag en communicatie slachtoffer van computercriminaliteit en 7% van 
andere vorrnen van criminaliteit. 

8.1 Zeer weinig bedrijven slachtoffer van 
computercriminaliteit 

Een op de honderd bedrijven is het slachtoffer van computercriminaliteit. Gezien het 
beperkte aantal waamemingen is het moeilijk om op basis van deze gegevens 
projecties te maken naar de gehele populatie vervoer, opslag en communicatie. De 
behandeling van deze vorm van criminaliteit blijft daarom beperkt tot een aantal 
globale uitspraken. 

Bedrijven die getroffen zijn door computercriminaliteit zijn met name het slachtoffer 
van een computervirus. In mindere mate noemen zij misbruik van 
gegevensbestanden, sabotage of wijzigen van programmatuur en sabotage of 
onbruikbaar malcen van personal computers, netwerken of mainframes. 
Computercriminaliteit melden bedrijven in de meeste gevallen niet bij de politie. 

8.2 Overige vormen van criminaliteit 

Circa een op de veertien (7%) bedrijven in deze sector is slachtoffer van een andere 
vorm van criminaliteit. De aard van de overige delicten waar de sector vervoer, opslag 
en communicatie mee te maken heeft is zeer divers van aard. Bedreiging (50%) en 
verkeersdelicten (17%) zijn de meest voorkomende delicten waar deze sector mee te 
maken heeft. Daarnaast spelen ook beroving (4%) en met-betalende passagiers (4%) een 
rol. 

Bedrijfsvestigingen, die te maken hebben met dergelijke overige 
criminaliteitsvormen, overkomt dit met een gemiddelde frequentie van 3,7 keer per 
jaar. Op basis hiervan schatten wij het totaal aantal overige delicten voor de sector 
vervoer op 5.800 per jaar. 

Bechijven hebben meestal te maken met een vorm van overige criminaliteit, 
bijvoorbeeld alleen met bedreiging. Slechts 1% van alle bedrijven in deze sector heeft 
te maken gehad met meer dan een soort overige criminaliteit. 

8.3 Totale schade door overige criminaliteit geschat op fl. 
14miljoen 

De bovengenoemde overige criminaliteitsvorrnen veroorzaken bij ruim de helft (61%) 
van de getroffen bedrijven directe fmanciele schade. Bij een derde van de getroffen 
bedrijven (36%) is sprake van indirecte schade. 
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32 I Totale directe en indirecte schade als gevolg van overige criminaliteitsvormen (in fl., 
gemiddeld per bedriffl 

Directe schade 	lndirecte schade 

(%) 	 (%) 

39 	 63 

<1.000 	 21 	 11 

1.000-5.000 	 16 	 5 

5.000-10.000 	 2 	 3 

10.000-50.000 	 12 	 6 

>50.000 	 3 

weet niet 	 5 	 13 

Bron: NIPO, 2000 
Basis: slachtoffer van overige vormen van criminaliteit (n=75) 
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

8.3.1 Overige criminaliteit leidt bij 61% van de bedrijven tot directe schade 
Van de bedrijven die zijn getroffen door overige criminaliteit loopt 61% van de 
bedrijven als gevolg hiervan directe schade op. De schade bedraagt gemiddeld fl. 8.000 
per bedrijf. De totale directe schade voor de gehele sector als gevolg van overige 
criminaliteit wordt geraamd op fl. 11 miljoen. Ruim een op de zeven getroffen 
bedrijven (14%) kan deze schade geheel of gedeeltelijk verhalen op derden. 

8.3.2 Overige aiminaliteit leidt bij ruim een derde van de bedrijven tot 
indirecte schade 
Overige criminaliteit leidt bij ruim een derde van de bedrijven (36%) tot indirecte 
schade. De indirecte schade bedraag -t gemiddeld fl. 2.000. Een schatting van de 
indirecte schade leidt tot een kostenpost van fl. 3 miljoen voor de gehele sector. 

8.4 Helft bedrijven meldt overige cruninaliteit bij de politie 

De helft van de bedrijven (52%) die met vormen van overige criminaliteit te maken 
hebben, stelt de politie hiervan op de hoogte. Tussen de verschillende branches, 
bedrijfsgroottes en regio's zijn geen betekenisvolle verschillen geconstateerd. 

8.4.1 Een derde van de bedrijven doet officieel aangifte 
De bedrijven die de politie op de hoogte stellen van overige criminaliteit doen in 32% 
van de bedrijven daadwerkelijk aangifte. Door 8% van de bedrijven die slachtoffer is 
van overige criminaliteit heeft hiervan bij de politie in het buitenland aangifte 
gedaan. 
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8.4.2 Ondernemers melden overige criminaliteit met omdat zij geen actie 
van de politie verwachten 
Bijna de helft van de getroffen bedrijven (48%) meldt het misdrijf met bij de politie. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de ondememer vermoedt dat de politie 
waarschijnlijk geen actie zal ondememen naar aanleiding van een melding. Andere 
genoemde redenen zijn dat het bedrijf het probleem zelf heeft aangepakt en dat het 
schadebedrag te bescheiden is om aangifte te doen. 

33 I Redenen om overige vormen van criminaliteit niet te meldenbij de politie 

Reden 

Politie doet er toch niets aan 	 (38) 

Probleem zelf aangepalct 	 (25) 

Schade was te klein (binnen eigen risico) 	(23) 

Geen tijd 	 (11) 

Verzekering dekt de schade toch niet 	 (10) 

Aangifte in het buitenland gedaan 	 (9) 

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte 	(8) 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft overige criminaliteit niet gemeld bij de politie (n=34) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Er zijn geen statistisch betekenisvolle verschillen gevonden voor de afzonderlijke 
branches, bedrijfsgroottes en regio's. 

8.5 Lijst van vermoedelijke daders divers van samenstelling 

In de meer dan de helft (58%) van de gevallen is de vermoedelijke dader een 
onbekende van het bedrijf. Een op de vijf (19%) ondernemers die geconfronteerd 
worden met overige criminaliteitsvormen, verdenkt een klant of opdrachtgever als 
vermoedelijke dader. Bijna een op de tien (8%) getroffen ondernemingen beschouwt 
een vast personeelslid als vermoedelijke dader. 
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9 Helft bedrijven tevreden over politie bij melding 
criminaliteit 

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat het meldings- en aangiftegedrag 
wisselt per delict Van alle bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie, 
heeft 26% het afgelopen jaar een of meer delicten gemeld, en heeft 14% van een of 
meer delicten in officiele zin aangifte gedaan op het politiebureau. Van de bedrijven 
die criminaliteit melden, wordt een lcwart (26%) op een later moment door de politie 
geinformeerd over de loop van de zaak. 

In onderstaande tabel staat voor de verschillende delicten weergegeven, welk 
percentage van de getroffen bedrijven het bedrijf meldt, clan wel aangifte doet op het 
politiebureau. 

34 I Meldings- en aangiftegedrag van de met criminaliteit geconfronteerde bedrijven 

Delict 	 Melding Aangifte 

Inbraak 	 79% 	36% 

Diefstal 	 66% 	40% 

Vernieling/brandstichting/graffiti 	52% 	28% 

Fraude 	 34% 	20% 

Overige delicten 	 52% 	32% 

Een grote groep bedrijven (48%) is over het geheel genomen tevreden of zelfs zeer 
tevreden over de manier waarop de politie die melding van delicten afhandelt. De rest 
van de bedrijven die de politie op de hoogte hebben gesteld van voorgevallen 
criminaliteit is niet uitgesproken tevreden over de politie. 
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35 I Mate van tevredenheid met het afttandelen van meldingen door de politie 

Zeer tevreden 	 3 

Tevreden 	 45 

Niet tevreden, niet ontevreden 	 15 

Ontevreden 	 19 

Zeer ontevreden 	 15 

Weet niet 	 2 

Totaal 	 100 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft Cén of meer delicten gemeld bij de politic (n=143) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

48 

52 

100 

9.1 Passiviteit politie en uitblijven resultaat redenen voor 
ontevredenheid 

Vooral de (schijnbaar) passieve houding en het uitblijven van zichtbaar resultaat zijn 
de belangrijkste redenen om ontevreden te zijn over de rol van de politie. 
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36 I Redenen voor ontevredenheid 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is (zeer) ontevreden over de politie (n=87) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Er zijn geen statistisch betekenisvolle verschillen gevonden voor de afzonderlijke 
branches, bedrijfsgroottes en regio's. 

9.2 Snelle en correcte afhan.deling redenen voor tevredenheid 

Bedrijven die te spreken zijn over het optreden van de politie geven hiervoor als 
redenen de snelheid waarmee de politie de melding afhandelt en correcte 
behandeling van de gedupeerde. 



37 I Redenett voor tevredenheid 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft een of meer delicten gemeld en is tevreden over de politie (n=145) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Er is geen samenhang tussen redenen voor tevredenheid en branche, bedrijfsgrootte 
en regio. 



10 Kwart bedrijven laat zich adviseren over 
criminaliteit en veiligheid 

Een kwart van de bedrijven (23%) in de sector vervoer, opslag en communicatie laat 
zich adviseren op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid. 

Er is samenhang tussen bedrijfsomvang en het inwinnen van advies: de grootste 
bedrijven (met 20 of meer werIcnemers) zijn eerder geneigd zich te laten adviseren 
(32%). 

Bedrijven uit de branche vervoer over water en door de lucht laten zich minder 
adviseren (17%) dan bedrijven uit andere branches, terwijl meer bedrijven uit de post 
en telecommunicatie-branche zich laten adviseren (36%). 

10.1 Diefstalpreventie en elektronische beveiliging meest 
populaire adviesterrein 

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

38 I Adviesterreinen 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: laat zich adviseren (n=240) 

Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 



Branche 
Er zijn enkele verschillen tussen de branches. Zo laten de post en 
telecommunicatiebedrijven zich vaker adviseren over preventie van diefstal door het 
eigen personeel (55%). Bedrijven uit de branche vervoer over water/door de lucht laten 
zich minder vaak adviseren over beveiliging van computers (25%) en diefstal door 

derden (44%). 

Bedritgrootte 
Een derde (32%) van de bedrijven met meer dan 20 werknemers wint advies in, tegen 
23% gemiddeld. Ook is er een verband tussen bedrijfsgrootte en het soon onderwerp 
waarover advies bedrijven vragen. 
Eenmanszaken winnen vaker dan gemiddeld advies in over het voorkomen van 
diefstal door derden (41%). Bedrijven met 10-19 werknemers laten zich relatief veel 
(88%) adviseren over elektronische beveiliging van de bedrijfsvestiging. De 
allergrootste vestigingen (20+ werknemers) winnen vaker dan gemiddeld advies in 
over de volgende onderwerpen: 
• preventie diefstal door derden (78%); 
• beveiliging van bedrijfsgegevens enjof computerbestanden (62%); 

• preventie diefstal door het eigen personeel (53%). 

Regio 
Meer bedrijven gevestigd in het zuiden van Nederland laten zich adviseren over 
preventie van diefstal door derden (76%). 

10.2 Bedrijven laten zich meestal adviseren door 
beveiligingsbecirijven 

Voor advies klopt het bedrijfsleven in de sector vervoer, opslag en communicatie 
meestal aan bij private beveiligingsbedrijven en de politie. Een derde van de bedrijven 
(32%) die door de politie is geadviseerd, krijgen dit advies naar aanleiding van een 
melding van criminaliteit. 
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39 I Aciviserencle partijen 
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Branche 
Ondememingen in de branche post telecommunicatie laten zich minder vaak door 
een gespecialiseerd beveiligingsbureau adviseren (7%) maar juist vaker door 
beveiligingsexperts van het eigen hoofdkantoor (33%). 

Bedrilftgrootte 
Bedrijven met 10-19 werknemers (51%) laten zich vaker door een gespecialiseerd 
beveiligingsbedrijf adviseren terwijl bedrijven met 2-4 medewerkers (16%) zich juist 
minder vaak door dergelijke bedrijven laten adviseren. 

Regio 
Minder bedrijven in het noorden (3%) maken van de mogelijkheid gebruik om zich te 
laten adviseren door een beveiligingsexpert die bedrijven zelf in dienst hebben. 

10.3 Advies heeft resultaat bij bijna de helft van de bedrijven 

Van de bedrijven die zich heeft laten adviseren stelt 48% dat het advies resultaat heeft 
gehad. Een kwart van de bedrijven (27%) meent echter dat het advies voor hen (nog) 
geen voordeel heeft gehad. Daamaast kan een kwart (25%) van de ondememers met 
aangeven of het advies tot resultaat heeft geleid voor hun bedrijf. 
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Branche 
In veigelijking met andere branches menen minder bedrijven werkzaam in het 
venroer over land (38%) dat het advies resultaat heeft gehad. 

Regio 
Volgens een groter deel van de bedrijven (61%) gevestigd in het zuiden heeft het 
advies dat gegeven is resultaat gehad in vergelijlcing met de andere regio's. 

10.3.1 Verbeterde beveiliging als gevolg van het advies 
De voornaamste verbetering naar aanleiding van het advies is de waargenomen 
verbeterde beveiliging van de bedrijfsvestiging. 

40 I Resultaat naar aanleiding van aolvies 
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Bron: NIPO, 2000 

Basis: heeft zich laten adviseren, met positief resultant (n=121) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Een vijfde (21%) van de bedrijven die gent verbetering signaleren, hadden voor het 
aanbrengen van de maatregelen al weinig hinder van criminaliteit (21%). 
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Andere redenen voor het niet waarnemen van een verbetering naar aanleiding van 
het advies, zijn: 
• het bedrijf is nog bezig met de uitvoering van het advies (13%); 
• vanwege de kosten (12%); 
• het advies levert geen effectieve bijdrage aan de oplossing van het probleem (10%). 
In de andere gevallen (20%) bleek het advies met bruikbaar voor het bedrijf. 

10.4 Bijna tweederde van de bedrijven heeft geen behoefte aan 
advies 

Bij 61% van de bedrijven bestaat geen behoefte aan advies op het gebied van 
criminaliteitspreventie en veiligheid. 

10.4.1 Geringe criminaliteitsproblematiek reden om geen advies te willen 
Ruim de helft van de bedrijven heeft geen behoefte aan advies omdat openbare orde-
en criminaliteitsproblemen geen rol spelen bij hun bedrijfsvoering. Een andere reden 
om geen extra advies te willen is dat bedrijven zelf de benodigde kennis in huis 
(denken te) hebben. 
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Basis: geen behoefte aan advies (n=452) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 



Bedriffigrootte 

De grote bedrijven (20+) hebben meer dan gemiddeld zelf de benodigde expertise in 
huis (33%). 

Branche en regio 

Tussen de branches en de regio's zijn geen significante verschillen gevonden. 

10.4.2 Omvangrijke groep bedrijven heeft behoefte aan advies over 
diefstalpreventie 
Hoewel de meerderheid van de bedrijven in de sector vervoer opslag en 
communicatie om bovengenoemde redenen geen behoefte heeft aan advies, is er een 
omvangrijke groep (38%) die wel een adviesbehoefte heeft. 

De grootste behoefte blijkt te bestaan uit advies over diefstalpreventie in brede zin. 
Bedrijven willen niet alleen weten hoe zij diefstal door derden en door het eigen 
personeel kunnen voorkomen, maar ook hoe diefstal van of uit transportmiddelen 
kan worden tegengegaan. 
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Branche 
Meer bedrijven werkzaam in de branche vervoer over land willen advies over 
preventie van vandalisme aan transportmiddelen (19%) en over voorkoming van 
diefstallen van of uit de transportiniddelen (21%). 

BedrOgrootte 
Er is een samenhang tussen soorten van onderwerpen waarover bedrijven advies 
willen hebben en de bedrijfsgrootte. Grotere bedrijven willen over het algemeen 
vaker advies dan kleinere bedrijven, met name over de volgende onderwerpen: 
• voorkoming van diefstal door het eigen personeel; 
• beveiliging van bedrijfsgegevens en computerbestanden; 
• voorkomen van diefstal van/uit transportmiddelen; 
• veiligheid van het eigen personeel. 

Regio 
Minder bedrijven die in de noordelijke regio zijn gevestigd willen in vergelijking met 
de andere regio's, advies op de volgende terreinen: 
• diefstal door het eigen personeel (4%); 
• graffiti (1%); 
• openbare orde (2%); 
• computerbestanden (5%). 
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11 We'inig bedrijven participeren in projecten 

Een klein gedeelte van de bedrijven (6%) in de sector vervoer, opslag en communicatie 
participeert in projecten op het gebied van (bestrijding van) criminaliteit, openbare 
orde en veiligheid. 

Vooral binnen de branche vervoer over water/door de lucht nemen weinig bedrijven 
deel aan dergelijke projecten (3%). Grotere bedrijven participeren vaker in projecten 
op het terrein van criminaliteitsbestrijding dan kleine bedrijven. 
Ook zijn er regionale verschillen; in het westen (8%) nemen beduidend meer bedrijven 
aan projecten en in het noorden (1%) juist beduidend minder. 

11.1 Projecten gericht op beveiliging omgeving en gebouw 
meest in trek 

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

De projecten waaraan bedrijven in deze sector deelnemen, zijn de volgende: 
• beveiliging van de omgeving (43%); 
• beveiliging van het gebouw (30%); 
• criminaliteitspreventie in het algemeen (26%); 
• preventie vandalisme (7%); 
• preventie graffiti (5%). 

Het aantal waamemingen (n=70) is met groot genoeg om een onderscheid te maken 
naar branches, bedrijfsgrootten en regio's. 

11.2 Projecten worden veelal door de politie georganiseerd 

Er zijn veel verschillende organisaties en instellingen die projecten organiseren op 
het gebied van criminaliteitsbestrijding en preventie. 

De projecten waar bedrijven uit de sector vervoer, opslag en communicatie aan 
deelnemen, zijn vaak georganiseerd door de politie of het bedrijf zelf. Daarnaast 
organiseert ook buurtvereniging bedrijven, beveiligingsbedrijven, gemeente en de 
branchevereniging projecten. 
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43 I Organisatoren van projecten 
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Basis: deelgenomen aan projecten (n=70) 

Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen) 

Het aantal waamemingen is te beperkt om een onderscheid te maken naar branches 
bedrijfsgrootten en regio's. 

11.2.1 Tevredenheid over de politie als organisator van projecten 
Van het beperkte aantal bedrijven dat in projecten participeerde die georganiseerd 
waren door de politie is tweederde tevreden tot zeer tevreden over de ml van de 
politie in dat project. Ms belangrijkste reden geven ondememers hiervoor aan dat de 
politie sneller reageert op een probleem en dat de relatie met de politie is verbeterd. 

11.3 Rendement projecten is onduidelijk 

Volgens bijna tweederde (63%) van de bedrijven die deelnemen aan projecten, heeft 
hun deelname (nog) geen rendement opgeleverd (35%) of zijn de resultaten van 
deelname onzichtbaar (28%). 

Bijna vier op de tien (37%) bedrijven die aan projecten deelnemen, ervaren een 
duidelijk positief resultaat van het deelnemen aan projecten. De bedrijven die 
tevreden zijn met de uitkomsten van het project, geven als reden dat criminaliteit en 
onveiligheid in de buurt zijn afgenomen (34%). 
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Andere redenen voor het waamemen van een positief resultaat zijn: 
• het personeel voelt zich veiliger (19%); 
• een verhoogd preventief bewustzijn bij het personeel (14%); 
• de onveiligheid in de buurt is afgenomen (13%); 
• het bedrijf lijdt minder verliezen of schade (7%). 

11.4 Criminaliteit geen probleem belangrijkste oorzaak 
geringe deelname aan projecten 

Het belangrijkste argument om met deel te nemen aan projecten op het gebied van 
bestrijding van criminaliteit, is dat de ondememer criminaliteit met als probleem 
ervaart (40%). Een kwart van de bedrijven blijkt echter met op de hoogte van het 
bestaan van dergelijke projecten. 
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Branche 
Er zijn tussen de branches enkele verschillen. Zo geeft een groter deel van de 
bedrijven werkzaam in de branche vervoer over water/door de lucht (54%) aan dat met 
is deelgenomen aan een project omdat criminaliteit geen probleem binnen het bedrijf 
vormt. 
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Bedriffigrootte 
Grote bedrijven geven minder vaak als reden op dat criminaliteit geen probleem is 
(32%). Dit valt te verklaren uit het feit dat grote bedrijven meer last hebben van 
criminaliteit. 

11.5 Tweederde van de bedrijven heeft geen behoefte aan 
projecten 

Tweederde van de bedrijven (66%) uit de sector vervoer, opslag en communicatie heeft 
geen behoefte aan deelname aan projecten over criminaliteitsbestrijding. Onder de 
groep die wel zou deelnemen is het animo het grootst voor projecten over 
criminaliteitspreventie in het algemeen. 

45 I Bereidheid tot deel name aan projecten 
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Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen) 

Branche 
Met name bedrijven werkzaam in de branche dienstverlening ten behoeve van het 
vervoer hebben belangstelling voor deelname aan verschillende projecten. Ongeveer 
de helft (54%) van de bedrijven in deze branche heeft geen behoefte aan een project, 
vergeleken met 66% gemiddeld. Ruim een derde van de bedrijven (37%) werkzaam in 
deze branche heeft belangstelling voor een project over criminaliteitspreventie in het 



algemeen. Ruim een op de vijf bedrijven in deze branche (22%) heeft behoefte aan een 
project over beveiliging van de omgeving. 

Bedriiftgrootte 
Over het geheel genomen stijgt het ammo om aan projecten deel te nemen naarrnate 
de bedrijfsomvang toeneemt. 

Regio 
De bereidheid tot deelname aan projecten verschilt niet per regio. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Disproportionele stratificatie en herweging 
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Disproportionele stratificatie en herweging 

De structuur van de zakelijke markten wordt gekenmerkt door een scheve verdeling: 
er zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatief weinig grote 
ondememingen. Ook de verdeling over sectoren en branches is ongelijkmatig. Om 
over de afzonderlijke branchegroepen, sub-branches en regio's betrouwbare en valide 
uitspraken te kunnen doen, is de steekproef is 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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46 I Branche 

Ongewogen en herwogen cijfers 

De steekproef is herwogen op branche, bedrijfsgrootte en regio. Op grond van 
gegevens uit de NIPO Business Monitor schatten wij dat in de sector Vervoer, Opslag 
en Communicatie ruim 25.000 bedrijfsvestigingen (26.061) actief zijn. Voor de 
bovengenoemde achtergrondkenmerken vermelden wij hieronder zowel de gewogen 
als de ongewogen cijfers voor de sector Vervoer. Opslag en Communicatie. 

	

Ongewogen 	Gewogen 

Branche 	 abs. 	% 	Abs. 	% 

Vervoer over land 	 563 	57 	13948 	54 

Vervoer over water/lucht 	 164 	16 	5038 	19 

Dienstverlening t.b.v. vervoer 	142 	14 	3305 	13 

Post/telecommunicatie 	 126 	13 	3769 	15 

Totaal 	 995 	100 	26060 	101 

47 I Masse werkzame personen 

	

Ongewogen 	Gesvogen 

Masse werlaame personen 	abs. 	% 	abs. 	% 

1 	 165 	17 	5460 	21 

24 	 274 	28 	8964 	34 

5-9 	 183 	18 	5100 	20 

10-19 	 152 	15 	3112 	12 

20+ 	 221 	22 	3425 	13 

Totaal 	 995 	100 	26061 	100 
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48 I Politieregio 

	

Ongewogen 	Gewogen 
Politieregio 	 Abs. 	% 	Abs. 	% 
(1) Groningen 	 34 	3 	1039 	4 

(2) Friesland 	 39 	4 	1106 	4 

(3) Drenthe 	 32 	3 	628 	2 

(4) Usselland 	 29 	3 	722 	3 

(5) Twente 	 25 	3 	595 	2 

(6) Noord- en Oost-Gelderland 	48 	5 	922 	4 

(7) Gelderland-Midden 	 37 	4 	845 	3 

(8) Gelderland-Zuid 	 32 	4 	899 	4 

(9) Utrecht 	 36 	4 	1197 	5 

(10) Noord-Holland-Noord 	33 	3 	788 	3 

(11) Zaanstreek-Waterland 	29 	3 	338 	1 

(12) Kennemerland 	 34 	3 	1074 	4 

(13) Amsterdam-Amstelland 	42 	4 	1894 	7 

(14) Gooi en Vechtstreek 	 30 	3 	270 	1 

(15) Haaglanden 	 44 	4 	1048 	4 

(16) Hollands Midden 	 36 	4 	1056 	4 

(17) Rotterdam-Rijnmond 	88 	9 	3829 	15 

(18) Zuid-Holland-Zuid 	 45 	5 	1426 	6 

(19) Zeeland 	 33 	3 	941 	4 

(20) Midden- en West-Brabant 	63 	6 	1679 	7 

(21) Brabant-Noord 	 42 	4 	799 	3 

(22) Brabant-Zuid-Oost 	 54 	5 	868 	3 

(23) Limburg-Noord 	 45 	5 	1005 	4 

(24) Limburg-Zuid 	 37 	4 	720 	3 

(25) Flevoland 	 28 	3 	375 	1 

Totaal 	 995 	100 	26061 	100 
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Bijlage 2 Profiel van de sector Vervoer, Opslag en 
Communicatie 
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Profiel van de sector Vervoer, Opslag en Communicatie 

In totaal zijn 995 bedrijven in de sector Vervoer, Opslag en Communicatie 
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 Vervoer, Opslag en Communicatie ruim 25.000 
bedrijfsvestigingen (26.061) actief zijn. Een meer gedetailleerde beschrijving van de 
wegingsprocedure staat beschreven in bijlage 1. 

Vier sub-branches 
Binnen de sector vervoer, opslag en communicatie onderscheiden we vier categorieen 
of branches: 
1) Vervoer over land 
2) Vervoer over water / door de lucht 
3) Dienstverlening ten beho eve van het vervoer 
4) Post en telecommunicatie 

Ad 1) Vervoer over land 
Deze sub-branche bestaat uit: 
• personenvervoer over de weg, geregeld (openbaar en besloten); 
• personenvervoer over de weg, ongeregeld; 
• goederenvervoer over de weg; 
• vervoer via pijpleidingen. 

Ad 2) Vervoer over water / door de lucht 
Deze sub-branche bestaat uit: 
• zeevaart; 
• binnenvaart; 
• vervoer door de lucht. 

Ad 3) Dienstverlening ten beho eve van het vervoer 
Deze sub-branche bestaat uit: 
• laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag; 
• overige dienstverlening voor het vervoer over land, water of door de lucht; 
• expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het 

goederenvervoer; 
• weging en meting. 

Ad 4) Post en telecommunicatie 
Deze sub-branche bestaat uit: 
• post- en koeriersdiensten; 
• telecommunicatie. 
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Beschrijving van de populatie op een aantal achtergrondkeninerken 

Deze bijlage beschrijft de ondervraagde bedrijven uit de sector Venroer, Opslag en 
Communicatie op grond van een aantal achtergrondkenmerken. 

49 I Klasse werkzame personen 

Post- en telecommunicatiebedrijven zijn over het algemeen klein van omvang. De 
vestigingen tellen relatief vaak slechts een werknemer (33%). Ook hebben relatief 
weinig vestigingen meer clan 10 werknemers (6% 10-19 en 8% meer dan 20). 

Bedrijven die vervoeren over water of door de lucht zijn minder vaak 
eenmansbedrijven (14%) en bestaan vaker dan gemiddeld uit 5-9 personen (30%). 

Bedrijven werkzaam in de dienstverlening ten behoeve van het vervoer hebben 
relatief weinig (13%) middelgrote vestigingen (5-9 werknemers) maar relatief veel 
(19%) grote vestigingen (20 of meer werknemers). 
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03 Eenmanszaak 
0 2-4 werlmemers 

O 5-9 werknemers 

10-19 werknemers 

020 of meer werknemos 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: Alle bedrijven (n=995) 



50 I Regio 

49% 

El West 

0 Zuid 

0 Oost 
0 Noord 

Bron: NIPO, 2000 

Basis: alle bedrijven (n=995) 

Bijna thiekwart van de bedrijven die werkzaam zijn in de sector Vervoer, Opslag en 
Communicatie, zijn gevestigd in het westen (50%) of in het zuiden (23%) van 
Nederland. Bedrijven die over land vervoeren zijn relatief ondervertegenwoordigd in 
het westen van Nederland (46%). In het westen zijn naar verhouding meer grote 
bedrijven (20+ werknemers) gevestigd (15%), terwijl in het noorden relatiefweinig 
grote bediijven (9%) zijn gevestigd. 

Een aantal achtergrondkounerken in differs 

511 Geografische ligging 

abs. 	% 

In het centrum van een stedelijke agglomeratie 	6199 	24 

Aan de rand van een stedelijke agglomeratie 	11538 	44 

Buiten een stedelijke agglomeratie 	 7365 	28 

Geen vaste plaats 	 736 	3 

Weet niet 	 222 	1 

Totaal 	 26061 	100 
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52 I Functie respondent in de vestiging 

Functie 	 abs. 	% 

Eigenaar 	 11270 	43 

Directeur 	 6564 	25 

Echtgeno(o)t(e) van de directeur 	 2382 	9 

Financieel directeur 	 261 	1 

Hoofd financiele afdeling 	 733 	3 

Financiele controleur 	 250 	1 

Bedrijfsleider 	 3022 	12 

Administrateur 	 745 	3 

Hoofd PZ 	 153 	1 

Planner 	 73 	0 

Anders 	 606 	2 

Totaal 	 26061 	100 

53 I Omzet 1999 (exd. I37'W) x fl. 1.000.000 

Omzet 	 abs. 	% 

>=500 	 63 	0 

200-499 	 58 	0 

100-199 	 180 	1 

50-99 	 222 	1 

4049 	 93 	0 

30-39 	 185 	1 

20-29 	 383 	1 

10-19 	 718 	3 

5-9,9 	 931 	4 

24,9 	 2327 	9 

1-1,9 	 2416 	9 

0,5-0,9 	 2510 	10 

0,1-0,5 	 5382 	21 

<0,1 	 1765 	7 

Weet niet/geen antwoord 	 8828 	34 

Totaal 	 26061 	100 

De gemiddelde omzet bedraagt fl. 8,3 mm gulden. 
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54 I Aard van de locatie van de vestiging 

abs. 	% 

Kantorencomplex 	 1643 	6 

Handelscentrum of bedrijfsverzamelgebouw 	1134 	4 

Winkelcentrum 	 628 	2 

Bedrijfs- of industrieterrein 	 4564* 	18 

Afzonderlijk kantoorgebouw of bedrijfspand 	3877 	15 

Bedrijf in woonhuis 	 11844 	45 

Een schip 	 1387 	5 

Een wagen 	 540 	2 

Anders 	 422 	2 

Totaal 	 26061 	100 
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Bijlage 3 Nielsen-gebieden en politieregio's 
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55 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) Zeeland 

Zuid 	(20) Midden- en West Brabant 

(21) Brabant-Noord 

(22) Brabant Zuid-Oost 

Zuid 	(23) Limburg-Noord 

(24) Limburg-Zuid 
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Bijlage 4 Respons 
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Respons 

Deze bijlage beschrijft de procedures die zijn gevolgd om de kwaliteit 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 met 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 bedrijven 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 de sector vervoer, opslag en communicatie hebben 995 
bedrijfsvestigingen meegewerkt. Hiervoor zijn in totaal 3.635 bedrijfsvestigingen 
benaderd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de respons als de non-
respons. 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I 25 mei 2000 I 80 



56 I Respons en non-resperns 

Abs. 	Perc. 

Geslaagd 	 995 	 27% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprek/ antwoordapparaat 	 349 	 10% 

Weigering persoon zieltiafwerig 	 729 	 20% 

Weigering te druk/geen tijd 	 1139 	 31% 

Weigering principieel 	 247 	 7% 

Overige weigeringen 	 176 	 5% 

Totaal 3635 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor in gesprek / antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, kijken wij alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 
contact is gerealiseerd: in totaal 3.286 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 995 
meegewerkt en 2.291 geweigerd. Ms we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 
bedrijfsvestigingen 30%. Dit percentage is norrnaal te noemen voor business to 
business onderzoek. 

Bij de netto respons per bedrijfsgrootte valt op dat vestigingen met 20 of meet 
medewerkers een hogere netto respons halen (37%). Er zijn geen grote regionale of 
sectorverschillen te ontdekken in de netto respons. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons (30% is gebruikelijk 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 veigelijking gemaakt 
tussen het aangiftegedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnamen en 
bedrijven die deelname weigerden. Aan 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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57 I Aangifte-gedrag respondenten en weigeraars naar branche 

Vervoer land 	Vervoer water en 	Dienstverlening 	Communicatie en 

lucht 	 veivoer 	 post 

Resp 	Weig 	resp 	weig 	resp 	weig 	resp 	weig 

Melding 	 25%1 18% 	24% 1 9% 	36% 1 18% 	26% 1 15% 

(formele) aangi fte 	14% 	 11% 	 18% 	 14% 

58 I Aangifte-gedrag respond enten en weigeraars naar bedriiftgrootte 

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

Resp weig Resp weig Resp weig resp 	weig resp weig 

Melding 	 13%1 9% 23% 1 12% 28% 1 18% 30% 1 27% 49% 1 29% 

(formele) aangifte 9% 	 13% I 	15% I 	15% I 	22% I 

Bij de interpretatie van de cijfers doet zich een moeilijkheid voor. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat voor ondememers het verschil van het melden van criminaliteit 
en doen van een formele aangifte niet 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 
toont aan dat dit in de meeste branche- en grootteklassen inderdaad het geval is. 

In de subbr-anche vervoer over water en lucht is de afwijking tussen weigeraars en 
deelnemende bedrijven groter dan gemiddeld. Ofschoon de resultaten daar weinig 
aanleiding toe geven, duidt het achterblijven van de aangiften in deze branche 
mogelijk op een geringere probleembeleving waar het gaat om criminaliteit. 

Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat een belangrijk deel van de bedrijven 
geen aangifte doet wanneer zij door criminaliteit worden getroffen. Omdat de relatie 
tussen aangiftegedrag en slachtofferschap complex en indirect is, kan met zonder 
meer worden aangenomen dat vanwege ander aangiftegedrag ook de ernst van de 
problematiek anders is. 
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Samenvattend stellen we vast dat de hoogte van de re spons geen aanleiding geeft tot 
het vermoeden van selectiviteit. De aard van de non-respons is minder eenduidig, 
maar zou op enige selectiviteit kunnen wijzen. Uitspraken over de branche vervoer 
over water en lucht dienen, om bovengenoemde redenen, met enige armslag 
begrepen te worden. 

Omdat het beeld onvoldoende eenduidig is, hebben wij besloten niet corrigerend te 
wegen voor verschillen in aangiftegedrag tussen responderende en weigerende 
bedrijfsvestigingen. Ook hier bevelen wij aan de zogenaamde 'non-respons-vraag' te 
herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruirnte 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 totaalschatthigen 
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 met' 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 statistische 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: 

59 I Form ules voor het vaststellen van de statistische marges 

Penetratie-cijfers / percentages: 

Gemiddelden (frequenties, bedragen): 

Totalen (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 relcenvoorbeelden 
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1,96" {(p(1-p))/n) 

1,96 • SE 

1,96'N" SE 

De ongewogen steekproefgroottes warden 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 dergelijke marges lcunnen 
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))/1010} = 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. 

Gemicidelden 
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 4+ 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. 

2  De standaardfouten zijn niet opgenomen in de rapportages. De formule voor het berekenen 

van de standaardfout is: SE = s 	n. Hierbij is s = de steekproefstandaarddeviatie. 



Voorbeeld 2: gemiddelde schade 
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 3 . 
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 hierom 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. 

3  In de sectorrapporage staan de afgeronde getallen vermeld. 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I 25 mei 2000 I 87 



Bijlage 6 Samenstelling van de Idankbordgroepen 

60 I Klankbordgroepen 

Bouwnijverheid 

Dhr. P.J.M.W. Clenc 

Dhr. NA. van Amstel 

Vervoer, op slag en communicatie 

Mevr. D.D. Gevers Deynoot - De Booy 

Din. J. J. Paauwe 

Dhr. R. Tameling 

Dhr. J. Comelisse 

Algemeen Verbond Bouwbedrijf 

Verenigde Infrastructuur aannemers Nederland 

EVO, ondememersorganisatie voor logistiek en transport 

Algemeene Schippers Vereeniging 

Koninklijk Nederlands Vervoer 

Verenigde Telecommunicatiebedrllven 

Cultuur, recreatie en overige dienstverletting 

Dhr. DJ. Verstand 	 RECRON, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 

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

Dhr. T.J. Beije 	 KNVB District West III 
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