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Resultatenrapport van de 
'Bedrijventerreinenscan Criminele Inmenging'

In dit rapport leest u op hoofdlijnen de bevindingen voortkomend uit de 
Bedrijventerreinenscan Criminele Inmenging. Deze scan is ontwikkeld door de hogeschool 
van Amsterdam, de hogeschool Rotterdam en Avans hogeschool in het kader van 
onderzoeksproject Red flags bij criminele inmenging. Dit is een samenwerkingsproject met 
ondernemers, ondernemersverenigingen, gemeenten en politie.

Deze scan is in september 2021 toegepast op ANONIEM te gemeente ANONIEM. De 
vragenlijst is 25 keer ingevuld, waarvan 20 keer volledig. Vanwege dit aantal deelnemers, is 
er geen sprake van een betrouwbaar en representatief meetresultaat. De resultaten moeten 
dan ook met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

De scan brengt in kaart of en in welke mate signalen van criminele inmenging door 
ondernemers worden herkend door op dit bedrijventerrein. Daarbij zijn verschillende signalen 
van criminele inmenging uitgevraagd in 32 stellingen, die in een digitale vragenlijst werden 
voorgelegd aan ondernemers op dit bedrijventerrein. De signalen zijn te groeperen in 
verschillende categorieën:

• 'opmerkelijkheden rondom klanten en klantverzoeken.
• 'opmerkelijkheden rondom eigen personeel en bedrijfspand'
• 'opvallende uitstraling van collega-bedrijven'
• 'opvallende bedrijfsactiviteiten van collega-bedrijven'
• 'opvallend gebruik van bedrijfspanden in de omgeving'
• 'opvallende klandizie bij collega-bedrijven'
• collega-bedrijven met onduidelijk economisch bestaansrecht'

De stellingen worden in het rapport samengevat weergegeven. De precieze formulering van 
iedere stelling leest u terug in de bijlage, waar alle 32 stellingen van de scan zijn opgenomen. 
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Klanten en klantverzoeken
Eigenschappen en intenties van klanten die een indicatie kunnen zijn van criminele inmenging.

Nooit Eens per jaar Eens per maand Eens per week Dagelijks

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

Wens tot grote cash transacties

Wens tot anonimiteit

Zakendoen via tussenpersoon

Zeer opvallende verzoeken

Vaag/ongeloofwaardig verzoek

Intimiderende klant

Onlogisch klantverzoek

85%

90%

90%

85%

85%

75%

95%

10%

5%

10%

10%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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Personeel en bedrijfspand
Opmerkelijkheden rondom het eigen personeel en het bedrijfspand die een indicatie kunnen zijn van criminele 

inmenging.

Nooit Eens per jaar Eens per maand Eens per week Dagelijks

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

(Privé)benaderingen personeel

Afwijkingen in leveringen

Afwijkingen aan bedrijfspand

Bewegingen rondom bedrijfspand

Luxe bestedingen personeel

Afwijkend gedrag personeel

Criminele benadering

90%

90%

95%

90%

60%

90%

90%

5%

10%

5%

5%

15%

10%

10%

5%

5%

15%

5%

5%
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Opvallende uitstraling van collega-bedrijven
Bedrijven in de directe omgeving (ca. straal van 100 meter) met een gesloten, niet-uitnodigende uitstraling. 

Geslotenheid kan een indicatie zijn van criminele inmenging

1. Dit ervaar ik niet 2. 3. 4. 5. Dit ervaar ik sterk

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

gesloten, anonieme uitstraling

armoedige, niet-uitnodigend
uitstraling

58%

58%

13%

13%

17%

8% 8%

13%

13%

Opvallende bedrijfsactiviteiten van collega-bedrijven
Bedrijfsactiviteiten van bedrijven in de omgeving (ca. straal van 100 meter) die opvallen en daarmee een 

mogelijke indicatie zijn van criminele inmenging

1. Dit ervaar ik niet 2. 3. 4. 5. Dit ervaar ik sterk

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

afwijkende bedrijfsactivititeiten

activiteiten op ongebruikelijke
tijdstippen

opvallende omvang van bedrijf of
faciliteiten

54%

58%

63%

13%

13%

13%

13%

8%

8%

8%

8%

13%

21%
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Opvallend gebruik van bedrijfspanden in de omgeving
Bedrijven in de omgeving (ca. straal van 100 meter) vallen op door de wijze waarop zij het bedrijfspand in 

gebruik nemen. Dit zijn mogelijke indicaties van criminele inmenging

1. Dit ervaar ik niet 2. 3. 4. 5. Dit ervaar ik sterk

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

in gebruik bij leegstand

onrechtmatige bewoning

gebruik voor criminele activiteiten

plaatsvinden geweldsincidenten

bijzonder afval/vreemde geuren

intimiderende collega-ondernemer

73%

55%

59%

64%

64%

77%

14%

9%

14%

9%

9%

9%

27%

9%

14%

9%

9%

23%

14%

14%
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Opvallende klandizie bij collega-bedrijven 
Klantbezoeken van bedrijven in de omgeving (ca. straal van 100 meter) zijn opvallend te noemen en daarmee 

een mogelijke indicatie voor criminele inmenging

1. Dit ervaar ik niet 2. 3. 4. 5. Dit ervaar ik sterk Geen zicht op

Ik wil niet antwoorden

onlogsche sociale functie

opvallend veel (korte) bezoeken

opvallend weing klandizie

intimiderende of 'louche' klanten

bezoekers met criminele reputatie

67%

62%

57%

52%

62%

14%

14%

10%

14%

5%5%

10%

10%

10%

5%

14%

5%

10%

14%

19%

19%

24%

Collega-bedrijven met onduidelijk economisch bestaansrecht 
Van bedrijven in de omgeving (ca. straal van 100 meter) voelt de vestiging op het bedrijventerrein onlogisch of 

onverklaarbaar.

1. Dit ervaar ik niet 2. 3. 4. 5. Dit ervaar ik sterk

Geen zicht op Ik wil niet antwoorden

oververtegenwoordigde bedrijven

onlogische vestiging van bedrijven

62%

62%

5%

14%

14%

5%

5%

10%

10%

5%

5%

5%
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BIJLAGE: STELLINGEN UIT DE 
BEDRIJVENTERREINENSCAN CRIMINELE INMENGING 

Klantbenaderingen
(potentiële) klanten…

• ... willen met (grote sommen) cash geld betalen, terwijl dit in ons bedrijf/branche niet
gebruikelijk is

• ...hebben de nadrukkelijke wens om anoniem te blijven
• ...willen zakendoen via een tussenpersoon, zodat de klant buiten beeld blijft
• ...doen vreemde of opvallende verzoeken die sterk afwijken van normale
klantverzoeken

• ...doen geheimzinnig of zijn ongeloofwaardig over waarom zij een product of dienst
afnemen

• ...zijn zeer dominant of intimiderend naar bedrijfspersoneel toe
• ... hebben een onlogisch klantverzoek (denk aan: afname lijkt niet relevant, klant
bereid ‘te veel’ te betalen)

Opvallende verzoeken en afwijkingen

• Personeel wordt (privé) benaderd met opvallende vragen over het bedrijf of
verzoeken om iets te doen of juist te laten

• Er zijn opvallende afwijkingen bij leveringen aan ons bedrijf (denk aan: omvang of
inhoud van leveringen)

• Er zijn opvallende afwijkingen aan ons bedrijfspand (denk aan: onverklaarbare
schade, inbraakpogingen, alarmsignalen)

• Rondom ons bedrijfspand vinden er opvallende bewegingen plaats (bv. nachtelijke
activiteit, opvallend auto- of personenverkeer)

• Het valt mij op dat personeelsleden meer luxe kunnen veroorloven dan dat ik gezien
hun functie zou verwachten

• Het valt mij op dat personeel zich afwijkend gedraagt van wat normaal en te
verwachten is in hun functie

• Mijn bedrijf is benaderd door iemand waarvan ik vermoedde of wist dat deze persoon 
betrokken is bij criminele activiteiten
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Gesloten karakter van het bedrijf
Er zijn bedrijven in mijn omgeving… (ca. straal van 100 meter)

• ...met een gesloten, anonieme uitstraling (denk aan: geblindeerde ramen, zwijgzaam
personeel, ‘onzichtbare’ bedrijfsactiviteiten)

• ...met een armoedige, niet-uitnodigende uitstraling (denk aan: verloedering, veel
beveiliging, geen reclame, onduidelijke entree)

Opvallendheden bedrijfsactiviteiten en omvang
Er zijn bedrijven in mijn omgeving… (ca. straal van 100 meter)

• ...die andere bedrijfsactiviteiten verrichten dan naar buiten toe wordt gepresenteerd
• ...met opvallende openingstijden (denk aan: activiteiten tijdens sluitingstijd, gesloten
tijdens openingstijden)

• ...met een opvallende omvang (denk aan: grootte bedrijfspand, opslag- en
transportcapaciteit, personeelsaantal)

 Deviante openbare ruimte- en pandgebruik
Er zijn bedrijfspanden in mijn omgeving… (ca. straal van 100 meter)

• ...die ogenschijnlijk leeg staan, maar waarvan ik vermoed of weet ik dat ze in gebruik
zijn

• ...waarvan ik vermoed of weet dat ze onrechtmatig worden bewoond
• ...waarvan ik vermoed of weet dat ze gebruikt worden voor criminele activiteiten
• ...waarvan ik vermoed of weet dat er geweldsincidenten plaatsvinden
• ...die bijzonder afval en/of vreemde geuren produceren
• ...die in gebruik zijn door ondernemers waardoor ik mij geïntimideerd voel

Deviante bezoekers
Er zijn bedrijven in mijn omgeving… (ca. straal van 100 meter)

• ...met een sociale functie, terwijl dit niet logisch is gegeven het type bedrijf
• ...waarbij opvallend veel of opvallend korte bezoeken plaatsvinden
• ...met opvallend weinig klandizie gegeven het type bedrijf
• ...waarvan de klanten/bezoekers intimiderend zijn of een louche uitstraling hebben
• ...waarvan klanten/bezoekers een crimineel verleden hebben

Onduidelijk economisch bestaansrecht 
Er zijn bedrijven in mijn omgeving… (ca. straal van 100 meter)

• ...die gelet op de branche in aantal sterk oververtegenwoordigd zijn
• ...Waarvan ik het niet logisch vind dat ze hier zijn gevestigd (bv. een kapper of
nagelstudio in industriegebied)


