september 2016
 1O% werd het voorbije jaar slachtoffer van inbraak/diefstal, 30% was ooit al slachtoffer
van agressie.
 Ongeveer 50% van de ondernemers maakt zich meer zorgen na de terreuraanslagen.
 70% investeerde reeds in (technologische) beveiligingssystemen.
 Bijna 60% heeft interesse in een BIN of is reeds lid van een BIN.
 We zien een daling bij het aantal geregistreerde inbraken in handelszaken,
winkeldiefstallen en diefstallen gewapenderhand.
In september 2016 bevroeg UNIZO 783 ondernemers omtrent allerlei aspecten van veiligheid.
Eén op tien (12%) van de bevraagde ondernemers werd het voorbije jaar slachtoffer van inbraak en/of
diefstal (in 2015 was dit cijfer bijna identiek). De meeste gevallen van inbraak/diefstal werden
vastgesteld bij kleinhandelaars (23%) en in de bouwsector (16%). Verder werd zo’n dertig procent van
de respondenten ooit al slachtoffer van een vorm van agressie. In de meerderheid van de gevallen
(26%) bleef het bij verbale agressie (roepen, schelden, …).
Als gevolg van de terreurdreiging in België polsten we ook naar de bezorgdheid over de
veiligheidssituatie in ons land. Bijna de helft (45%) van de ondernemers gaf aan zich meer zorgen te
maken na de aanslagen in Parijs en België. Bijna een kwart (24%) denkt dat ze zelf meer zullen moeten
investeren in veiligheid.
We vroegen ons ook af hoe ondernemers zich in het algemeen beschermen. Ongeveer zeventig
procent (68%) van de bevraagden investeerde reeds in een of meerdere (technologische)
beveiligingssystemen. Bijna de helft van de respondenten installeerde een alarmsysteem. Ook
veiligheidssleutels, camerabewaking en inbraakdetectie zijn eerder populaire beveiligingssystemen.
Investeerde u reeds in een of meerdere (technologische)
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Verder geeft bijna de helft (47%) van de respondenten aan mee te willen doen aan een Buurt
Informatie Netwerk (BIN). Eén op tien (11%) is, net zoals vorig jaar, reeds lid van een BIN. Het zijn
vooral kleinhandelaars die interesse tonen in het opzetten van BIN (51%) of reeds lid zijn (19%).
Daarnaast zien we voornamelijk in Antwerpen en in West-Vlaanderen zowel geïnteresseerden als
leden van een BIN.
We bekeken ook de criminaliteitsstatistieken van 2015 van de Federale Politie. Om te beginnen zien
we hier een daling (-9,9%) van het aantal geregistreerde inbraken in handelszaken (in totaal 15.886
gevallen). In de top drie staan winkels (26%), horecazaken (24%) en bedrijven (22%). Daarnaast stellen
we ook een daling van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vast (-4,2%). Het gaat in totaal om
zo’n 20.371 gevallen. We moeten echter voorzichtig zijn met deze cijfers, omdat men voor
winkeldiefstallen een groot ‘dark number' vermoedt. Naar schatting wordt er slechts drie procent van
de winkeldiefstallen aangegeven1. Ten slotte merken we een daling op van het aantal diefstallen
gewapenderhand. Criminelen focussen hiervoor meer en meer op professionele doelwitten: kleine
winkels (25%), apotheken (16%), nightshops (15%), krantenzaken (8%) en grootwarenhuizen (8%).
conclusie
Enerzijds stelt UNIZO een status quo vast wat betref inbraak/diefstal, anderzijds stelt de Federale
Politie in 2015 zelfs een daling vast wat betreft inbraken in handelszaken, winkeldiefstallen en
diefstallen gewapenderhand. Ondanks een globaal positieve trend is er nog steeds werk aan de winkel.
In totaal gaat het nog om een flink aantal gevallen én is er sprake van een groot dark number. UNIZO
is daarom van mening dat de aangiftebereidheid moet worden gestimuleerd (bv. door in te zetten op
een snelle afhandeling bij gepleegde diefstallen). Bovendien geven het investeren in veiligheid en het
opzetten van buurinformatienetwerken mee vorm aan een preventief beleid.
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Politiële criminaliteitsstatistieken 2015, p. 35, via http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/.
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