
 
 
 
INDICATORENMATRIX WONINGINBRAAK  
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III. GEGEVENS BEWONERS  
IV. GEGEVENS FYSIEKE INRICHTING  
V. GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN 

 
 
 
 

I. DIRECT  AAN CRIMINALITEIT/WONINGINBRAAK 
GERELATEERDE GEGEVENS 
 

BRON 

a) Eerdere inbraken in de wijk : 
 
Aantal aangiften woninginbraak  (incl. poging) over 
een bepaalde periode.  
 

Politiecijfers 

b) Tijdstip,  locatie (postcode-4 niveau) en datum 
inbraak.  
 
Bijvoorbeeld donkere dagen vergroten kans op 
inbraak.  
 

Nb: Met betrekking tot de meest recente inbraak  is 
de kans op herhaling het grootst in 30 dagen. Na 3 
mnd. vervlakt dit effect.  

 

Politiecijfers 

c) Gemiddeld ‘risico’  voor de woning in 
gemeente (aantal inbraakclaims) 

‘Risicomonitor Woninginbraken’  
Zie www.verzekeraars.nl 
 

d) Percentage bewoners dat afgelopen 12-24 
maanden  slachtoffer is geweest 
 

 
Veiligheidsmonitor 

e) Aangiftebereidheid bewoners 
 

Nb: Is van invloed op de ‘waarde’ van het aantal  
aangiften bij a) 
 

 
Veiligheidsmonitor/CBS 



f) Hoe ‘veilig’ is mijn gemeente op het gebied 
van woninginbraak in vergelijking met andere 
(vergelijkbare) gemeenten?  

Zie www.waarstaatjegemeente.nl/ 
dashboard/openbare-orde-en-
veiligheid  
Nb: Betreft geen politiegegevens van 
recente datum.  

g) Inbraak schuren/berging (voor woningen in de 
wijk) 
 

Politiecijfers 

h) Lokale aanwezigheid Veelplegers/Route 
Mobiele bendes/Verslaafden/ Criminele 
families 
 

Politiecijfers/Signalering 
wijkagent/Signalering door andere 
gemeenten/ Zorgpartijen 

i) Buurtpreventie:  
 

Signaleringen (van poging tot) woninginbraak, 
signalering van ontbreken preventie door bewoners 
(open ramen, aanwezigheid ‘aantrekkelijke’ 
goederen, signalering verdachten e.d.) 

 

Whatsappgroep/ Briefing door  
buurtpreventie aan gemeente of 
politie  

j) Meld Misdaad Anoniem: Meldingen uit de 
wijk/gemeente 
 

Beschikbaar via Meld misdaad 
Anoniem 
Nb: Gegevens van Meld Misdaad 
Anoniem kunnen ook al verwerkt zijn 
in de politiecijfers. 
 

k) Aantal meldingen vanuit de ‘Buiten beter app’  
 

Buitenbeter.nl 

 
 
 
 

II. GEGEVENS OVER GENOMEN MAATREGELEN BRON 
 

a) Toepassing van het Bouwbesluit wel of niet?  
 
Van invloed op het inbraakrisico. Betreft het 
inbouwen van maatregelen in woningen volgens de 
bouwvoorschriften. 

 

Gemeente 
 
Zie ook: ‘Bouwen op het Bouwbesluit’ 
(Secondant #1, februari 2010) 

b) Aanwezigheid van toezicht 
 
Politie /Buurtpreventie/BOA’s/ Informeel toezicht  

 

Politie/Gemeente 

c) Certificaten Politiekeurmerk  
 
Het voldoen aan de eisen van het PKVW is van 
invloed op het inbraakrisico.  
 

Basis Registratie Systeem PKVW 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


d) PKVW op gebouwniveau/op wijkniveau 
 

Via het CCV en Certificatie-instelling 

e) Aanschaf door particulieren: 
kerntrekbeveiliging/ kierstandhouders/ 
digitale deurspionnen/ digitale 
deurbellen/dubbele beglazing/Domotica 
 

Nb: Het aanbrengen van een kerntrekbeveiliging 
beperkt het risico op de meest voorkomende 
inbraakmethode 

Geen data beschikbaar via de branche 
 
Nb: Aanschaf kan voor de particulier bij 
een aantal verzekeraars resulteren in een 
lagere premie. 
 
Nb: Gegevens wel beschikbaar bij 
Nieuwbouw of als onderdeel van het 
Bouwbesluit  

f) Aanschaf Alarmsystemen/CCTV door 
particulieren. 

Geen data beschikbaar, tenzij het publiek 
of publiek-privaat cameratoezicht betreft. 
(zie ook e.) 
 

g) Aantal gegeven preventie-avonden - 
voorlichting over preventie - voor bewoners 
door gemeenten of ouderenbond (en online 
beschikbaar voorlichtingsmateriaal) 

 
 Nb: Ondanks het veronderstelde effect van 

voorlichting en het houden van preventie-avonden is 
het effect op het verlagen van de inbraakkans (nog) , 
en daarmee de invloed op het aantal 
woninginbraken, nog niet bewezen. 
 

Gemeente, Ouderenbond 

h) Uitgaven gemeente aan Veiligheid en Sociaal 
domein per inwoner 
 
Geen bewezen factor of indicator van waarde voor 
het aantal woninginbraken, maar in algemene zin is 
de mate van financiële investering door een 
gemeente medebepalend in de zorg voor een 
verkleind risico.  

 

www.financiengemeenten.nl 

 

 
 

III. GEGEVENS BEWONERS BRON 

 

a) Wanneer gaat men op vakantie/  
Vakantieperiode ? 
 

Relatie tussen ontbreken toezicht/aanwezigheid 
bewoners en het aantal inbraken. Zie bijvoorbeeld 
een stijging van het aantal inbraken gedurende de 
mei- of zomervakantie  

 

Overheid  

https://www.financiengemeenten.nl/Dashboard/Inkomsten-en-uitgaven-van-gemeenten/


b) Leeftijdscategorie bewoners gemeente/wijk 
  
Bijvoorbeeld voor het vaststellen van een correlatie 
of relatie tussen het aantal jongeren in een 
gemeente en de mate van criminaliteit. Of de mate 
waarin een kwetsbare groep senioren 
(slachtofferschap) een verhoogd risico op inbraak 
heeft.  

 

CBS/Gemeente 

c) Sociaaleconomische kaart van de wijk: 
 
Mate van armoede, inkomensverdeling 
betalingsachterstanden, stopzetten energielevering, 
kansarme jongeren, taalachterstand, schoolverzuim, 
opleidingsniveau, werkloosheidspercentage e.d. (Zie 
ook b) 

 

CBS/Gemeente/Zorgpartijen 

d) Mate van verstedelijking 
 
Aantal huisadressen per vierkante meter , aantal 
Inwoners, bevolkingsdichtheid. Door verschillende 
factoren bepaalt de mate verstedelijking mede  de 
kans om slachtoffer van criminaliteit te worden dan 
bewoners van het platteland. 

 

CBS/Gemeenten/Veiligheidsmonitor 

e) (On)bekendheid van/met elkaar in de wijk 
 
De mate van betrokkenheid is alleen kwalitatief vast 
te stellen, maar betrokkenheid van de buurt is mede 
van invloed op de mate van informeel toezicht door 
medebewoners.  

 

CBS/Gemeente 

 
 

 

  

IV. GEGEVENS FYSIEKE INRICHTING BRON 
 

a) Aantal Nieuwbouwwoningen van na 1999 
 

De inbraakwerendheid van nieuwbouwwoningen is in 
de regel hoger dan oudere huizen (zie ook II a. 
Bouwbesluit) 

 

Gemeente/CBS 

b) Aantal inbraken in huurwoningen  
 
De aanwezigheid van goedkope huurwoningen is van 
invloed op het aantal inbraken.  

 

Gemeente/Politiecijfers/CBS 



c) Mate van verloedering 
 

Een verloederde omgeving kan mensen het gevoel 
geven van mogelijke wanorde. Dat geldt nog eens te 
meer als hier signalen zichtbaar zijn die wijzen op 
normafwijkend gedrag (vernielde objecten, graffiti 
e.d.).  
 

Gemeente 

d) Opleverfase woningen 
 

De opleverfase van een woning (bij nieuwbouw, 
gedurende de overdracht van een huurwoning of 
gedurende de inrichting van een woning) levert een 
verhoogd risico op (diefstal werktuigen of 
verwarmingsapparatuur, zichtbaarheid nieuw 
aangeschaft interieur of apparatuur)  

 

Gemeente, VVE 

e) Verkeer in en naar de wijk (infrastructuur) 
 
Verkeersstromen, toegangswegen, OV-verbindingen. 
Bewezen is dat een beperkt aantal toegangswegen of 
de aanwezigheid van een woning aan een 
doodlopende weg het risico op inbraak in een wijk 
verkleint. 
 

Gemeente 

 
 
 

 
V. GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN 

 

 
 
 
 

BRON 
 

a) Economische-Bedrijvigheid in de wijk en 
Voorzieningen publiek/privaat (o.a.. recreatie, 
sport, buurthuis, uitgaan) 
 
Aanwezigheid van formeel en informeel toezicht 

 

Gemeente 

b) Maatschappelijke ontwikkelingen/ 
ontwikkelingen op mondiaal niveau 

 
Voorbeeld: Een handelsboycot op bepaalde goederen 
en de aanwezigheid van deze (waardevolle) goederen 
in de wijk (in een woning of ander specifiek gebouw)  
maken het voor criminelen aantrekkelijk om een 
inbraak te plegen. Dergelijke ontwikkelingen worden 
in veel gevallen niet meegenomen in de risico-
inschatting.     

 

Diversen Media 



c) Prioritering en Waterbedeffect,  
 
De aandacht van de gemeente voor andere 
beleidsprioriteiten dan woninginbraak (bijvoorbeeld 
de aanpak van ondermijning’) of het verlenen van 
prioriteit in andere gebieden waar de prioriteit hoog 
ligt kan een zogenaamd ‘waterbedeffect’ als gevolg 
hebben. Door het verschuiven van de prioriteit naar 
een ander gebied of wijk  of het inzetten van 
maatregelen  voor de aanpak van een andere 
fenomeen dan woninginbraak  kan betekenen dat de 
crimineel kansen ziet in de omgeving waar er sprake 
is van verminderd toezicht op woninginbraak.  
 

Gemeente, Politie, Lokale driehoek, 
Burgemeester. 

 


