
Transportcriminaliteit is een probleem. De cijfers in 2013  
liegen er niet om: 432 aangiftes van ladingdiefstal,  
250 aangiftes van diefstal van voertuigen van transport
ondernemingen en 37 voertuigen die mét lading werden 
gestolen. Dit gebeurt meestal op bedrijfsterreinen, wat  
ondernemers met een eigen bedrijfsterrein financieel  
kwetsbaar maakt: vaak volgt faillissement. Daarom is het 
belang van preventie groot.

Dat vinden Transport en Logistiek Nederland (TLN), Onder 
nemersorganisatie EVO en het Verbond van Verzekeraars ook. 
Zij willen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit  
probleem door de kennis over preventie bij ondernemers  
en chauffeurs te vergroten. Alle partijen hebben tijd en  
kennis beschikbaar gesteld om de theorie te bundelen en  
uit te werken in geschikte vragen voor elearning. Op de  
website www.preventieinzicht.nl is de elearningmodule  
gratis beschikbaar. Preventieinzicht.nl wordt ondersteund 
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Met de Safety Deal Transportcriminaliteit spreken TLN,  
EVO en het Verbond van Verzekeraars met elkaar af dat zij 
het gebruik van www.preventieinzicht.nl promoten door:
•  Persberichten uit te zenden naar de vakpers over de  

lancering van de website.
•  Hun leden te informeren en het gebruik te stimuleren  

door de website bekend te maken via hun ledenmagazines, 
flyers te verspreiden en een banner op hun eigen website  
te plaatsen. 

Daarnaast zal het Verbond adverteren in vakbladen voor 
chauffeurs en transportondernemers en de logistieke  
vakbladen en zullen de drie partijen de website als succes
vol voorbeeld inbrengen bij het Nationaal Platform Crimina
liteitsbestrijding (NPC). TLN, EVO en het Verbond houden 
in november een tussentijdse evaluatie om te bekijken of  
verdere promotieinspanningen nodig zijn.

De Safety Deal loopt van 1 mei 2014 tot en met 1 mei 2015, 
waarna eventueel nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. 
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Safety Deals zijn een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat bij Safety Deals om afspraken tussen partijen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid.  
Door met elkaar problemen te agenderen, bestaande kennis en ervaring met dat probleem samen te brengen en acties uit te zetten om het probleem aan te pakken. Verzekeraars 
kunnen door hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving. Zeker in samenwerking met andere partijen; door kennis te delen en door krachten te 
bundelen.
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