
STILLE NACHT, ONVEILIGE NACHT 

Tijdens Kerst ontvangen verzekeraars gemiddeld twee

keer zoveel inbraakclaims als op een normale dag.
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Pakjesavond 193

Eerste Kerstdag 262
Oudjaarsavond 235

Tweede Kerstdag 234

Gemiddeld aantal inbraakclaims 
per dag in december (2011-2015)

Bron: CIS

125 INBRAAKCLAIMS PER DAG
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Inbraakclaim bij 1 op de 201 woningen per jaar,

er zijn 7,7 miljoen woningen in Nederland.

In 2015 noteerden 

verzekeraars 38.345 

inbraakclaims, 18% 

minder dan in 2014. 

AANTAL INBRAAKCLAIMS BLIJFT DALEN

      Aantal inbraakclaims per maand          Trend inbraakclaims
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POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)
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Ongeveer 10% van de Nederlandse 

woningen heeft het PKVW van het CCV.
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INBRAAKRISICO PER PROVINCIE

Aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens in 2015 

▲% stijging t.o.v. 2014      ▼% daling t.o.v. 2014

Net als in 2014 liepen 

inwoners in Noord-Brabant 

vorig jaar het hoogste risico op 

woninginbraak. Groningen en 

Friesland zijn de veiligste 

provincies.

Overijssel 2,3
▼19%

Gelderland 2,9
▼16%

Utrecht 3,6
▼14%

Flevoland 3,5
▼3%

Noord-Holland 3,2
0%

Zuid-Holland 3,0
▼5%

Zeeland 2,3
▲1%

Noord-Brabant 4,8
       ▼11%

Limburg 4,6
▼12%

Drenthe 2,5
▼6%

Groningen 1,4
     ▼20,0%

Friesland 1,6
▼6%
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INBRAAKCLAIMS GEMEENTEN

Meeste inbraakclaims in Breda
Van de gemeenten met ten minste 50.000 huishoudens vonden de meeste 

inbraakclaims plaats in Breda, op de voet gevolgd door Eindhoven.

Groningen is de veiligste gemeente, gevolgd door Leiden.

In Apeldoorn zien we het grootste dalingspercentage: 31,4%.

Inbraakclaims per 1.000 huishoudens in 2015

▼% daling t.o.v. 2014     ▲% stijging t.o.v. 2014      

Arnhem  ▼17,8%

2,9

Apeldoorn  ▼31,4%

2,7  

Haarlem  ▼12,0%

2,4

Zwolle  ▲5,3%

2,2

Delft  ▼1,0%

2,1

Zaanstad  ▼12,3%

2,1

Leiden  ▼8,5%

1,9

Groningen  ▼26,4%

1,5
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Breda ▼1,9% 

5,1

Eindhoven ▼12,4% 

4,7  

Tilburg ▼17,8% 

4,5

's-Hertogenbosch  ▼4,0%

4,1

Almere ▼7,6% 

4,0

Utrecht  ▼14,1%

4,0 

Haarlemmermeer  ▼3,9% 

3,7

Maastricht  ▼18,4%

3,5

Enschede  ▼8,0%

3,4  

's-Gravenhage  ▲9,1%
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Zoetermeer  ▼18,4%

3,2

Amersfoort  ▼18,3%

3,0  

Dordrecht  ▼12,0%
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Leeuwarden ▲26,9%  

3,0

Nijmegen ▼12,1% 

3,0

Rotterdam  ▼7,6%

3,0

Amsterdam  ▲1,9%

2,9

Daling tijdens Kerst

Men is onderweg met 
de auto naar familie 
en vrienden.

IN HET NAJAAR MEER INBRAAKCLAIMS BIJ AUTO’S

   Gemiddeld aantal inbraakclaims bij auto’s per dag

37% minder kans op een woninginbraak 
bij woningen die het PKVW hebben. 

Risicomonitor Woninginbraken 2016

Inzicht in inbraakrisico’s
Verzekeraars maken zich sterk voor de veiligheid in en rondom het huis. Aan de hand van 

schadeclaims kunnen zij in kaart brengen waar en wanneer er woninginbraken plaatsvinden. 

Op basis van die informatie kunnen verzekeraars preventietips op maat geven en proberen 

zij woningveiligheid op allerlei manieren te stimuleren. Bewoners kunnen namelijk zelf veel 

doen om de kans op deze impactvolle gebeurtenis te verkleinen, bijvoorbeeld door hun huis 

te beveiligen volgens de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Inbraakclaims
De cijfers in deze risicomonitor zijn gebaseerd op schadeclaims op de inboedel- en opstalver-

zekering van particuliere woningen met (poging tot) inbraak als oorzaak. De grafiek over 

inbraken bij auto's is gebaseerd op schadeclaims op de autoverzekering naar aanleiding van 

diefstal uit auto's. 

Bronnen
Voor deze risicomonitor zijn cijfers gebruikt van het Centraal Informatie Systeem 

voor verzekeraars (CIS), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


