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Eerste halfjaar 2017 

Halfjaarmonitor VEBON-NOVB 

 

Economisch beeld 

Meer investeringen 

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het 

eerste kwartaal met 3,2 procent. De groei is breed gedragen; 

meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie. 

De invoer van goederen en diensten groeide minder sterk dan 

de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor stevig 

bij aan de groei. 

Vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen zijn 

gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd 

in software, machines en telecommunicatieapparatuur dan een 

jaar geleden. 

Bestedingen naar categorie, 1e kwartaal 2017 

 

StatLine: bbp en bestedingen 

 

Geleidelijke prijsstijging diensten beveiligingssystemen 

Het CBS geeft periodiek inzicht in prijsontwikkelingen in de 

zakelijke dienstenmarkt. Onder bedrijven die diensten in 

verband met beveiligingssystemen aanbieden (zoals 

particuliere alarmcentrales), wordt prijsinformatie verzameld 

over objectbeveiliging met videobewaking (observatie) en 

alarmopvolging. 

De prijzen van deze diensten zijn in het eerste kwartaal met 1,3 

procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig 

jaar. Door de tijd zijn prijzen geleidelijk met gemiddeld 1,7 

procent per jaar gestegen. De prijsstijgingen variëren tussen de 

1,3 en 2,3 procent. 

 

 

 

 

Ontwikkeling dienstenprijzen in verband met 

beveiligingssystemen, 1e kwartaal 2010-2017 

 

 

StatLine: dienstenprijzen 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82602NED&D1=64,101,127,133,158,184&D2=0&D3=100-108,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81530NED&D1=0,2&D2=110&D3=36-71&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T


 

 

CBS Halfjaarmonitor VEBON-NOVB Eerste halfjaar 2017 | 2 

Eerste halfjaar 2017 

Meer invoer dan uitvoer van blusapparaten, diefstal- en 

brandalarmen 

Gegevens over de internationale handel tussen Nederland en 

andere landen verzamelt het CBS via registraties van de Douane 

(handel met niet-EU landen) of rechtstreeks bij bedrijven 

(handel met EU landen). 

In het vierde kwartaal 2016 was de invoerwaarde van 

blusapparaten, diefstal- en brandalarmen hoger dan de 

uitvoerwaarde. De uitvoersaldi laten een grillig verloop zien. De 

uitvoer- en invoerwaarden van diefstal- en brandalarmen voor 

gebouwen laat per saldo de grootste variatie zien. 

 

 

Uitvoersaldo 1e kwartaal 2010-4e kwartaal 2016 

 

  

StatLine: internationale handel in goederen 

 

Verwachtingen voor het tweede kwartaal positief 

In de Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt het CBS elk 

kwartaal ondernemers naar verwachtingen voor het lopende 

kwartaal. De verwachtingen van ondernemers in technische 

(brand)beveiliging (VEBON-NOVB leden en bedrijven actief in 

beveiliging via alarmsystemen) zijn positief. 

Per saldo ziet 26 procent van hen een stijging van de omzet in 

het tweede kwartaal. Een per saldo klein deel van de onder-

nemers (4 procent) voorziet een stijging van de verkoopprijzen. 

Met een saldo van +15 zijn ondernemers ook positief over de 

werkgelegenheid in hun branche. Het economisch klimaat zal 

volgens per saldo 28 procent van de ondernemers verbeteren. 

Over de omzet en het economisch klimaat zijn ondernemers 

positiever gestemd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over 

de prijzen en personeelssterkte zijn de ondernemers ongeveer 

even positief. 

Verwachtingen ondernemers technische beveiligingsbranche 

 

 

 

CBS.nl: maatwerk 

 

Markt 

Bouwsom van vergunde bedrijfsgebouwen stijgt 

In het eerste kwartaal werden 4 431 vergunningen verleend 

voor woningbouw (nieuwbouw en verbouw). Dit zijn ruim 17 

procent meer vergunningen dan in dezelfde periode in 2016. 

Ook het aantal verleende bouwvergunningen voor 

bedrijfsgebouwen (1 786) steeg in vergelijking met een jaar 

eerder.  

De totale bouwsom van de bouw en verbouw van bedrijfsge-

bouwen was in het eerste kwartaal bijna 1,4 miljard euro. 

Vooral de bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsge-

bouwen steeg met 46 procent fors. De bouwsom in een 

afgegeven vergunning betreft een schatting van de waarde van 

de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. 

Aantal verleende bouwvergunningen, 1e kwartaal 2012-

2017 

StatLine: bouwvergunningen 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81263NED&D1=a&D2=301%2c1426-1427&D3=0&D4=26-37%2c39-50%2c52-63%2c65-76%2c78-89%2c91-102%2c104-115&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/thematisch/bedrijven
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83667NED&D1=0-1&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G1,G2&STB=G3&VW=T
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Minder Nederlanders bang voor inbraak 

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkings-

onderzoek o.a. naar veiligheid, uitgevoerd in opdracht van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS. De cijfers kunnen 

daarmee licht schijnen op delen van de particuliere technische 

beveiligingsmarkt en niet zo zeer op de zakelijke markt. 

In 2016 schatte 9 procent van de Nederlanders de kans op 

inbraak van hun woning als (heel) groot in. Dat aandeel is het 

afgelopen jaar afgenomen. In 2015 dacht 12 procent dat die 

kans heel groot was. De daling van de ingeschatte grote kans op 

woninginbraak is het grootst onder de leeftijdsgroep 15-25 

jarigen. 

 

Onveiligheidsbeleving, % kans op slachtofferschap van 

inbraak in woning ‘(heel) groot’ , 2016 

 

■ minder dan 6,5 

■ 6,5 tot 7,6 

■ 7,6 tot 9,2 

■ 9,2 tot 10 

■ 10 tot 11 

■ 11 of meer 

 

StatLine: onveiligheidsbeleving, regio, persoonskenmerken 
 

Relatief weinig Nederlanders hebben alarminstallatie 

In 2016 geeft 13 procent van de Nederlanders aan dat een 

alarminstallatie aanwezig is om de woning te beveiligen. Deze 

voorziening komt bij particulieren relatief weinig voor, net als 

(rol)luiken voor ramen en deuren (20 procent). Buiten-

verlichting en extra veiligheidssloten en/of grendels op de 

buitendeuren zijn het vaakst aangebracht. Respectievelijk 76 en 

65 procent van de Nederlanders geeft aan dat deze preventieve 

voorzieningen in hun woning aanwezig zijn. 

De aanwezigheid van alarminstallaties verschilt relatief weinig 

naar stedelijkheidsgraad, met uitzondering van zeer sterk 

stedelijke gebieden: hier zijn deze voorzieningen het minst 

aanwezig. 

 

 

 

% Aanwezigheid alarminstallatie in/rond woning, 2016 

  

■ minder dan 9,7 

■ 9,7 tot 11,2 

■ 11,2 tot 11,9 

■ 11,9 tot 13,2 

■ 13,2 tot 16,1 

■ 16,1 of meer 

StatLine: preventie, CBS.nl: veiligheidsmonitor 2016 
 

Aantal geregistreerde diefstallen gedaald 

De politie registreerde in 2016 in totaal 146 825 diefstallen uit 

gebouwen. Een daling van 16 695 ten opzichte van 2015. Het 

grootste deel van de diefstallen uit gebouwen betrof 

diefstal/inbraak uit woningen (38 procent), gevolgd door 

winkeldiefstal (27 procent). Diefstal uit bedrijven e.d. en 

diefstal uit schuren of garages komen met respectievelijk 14 en 

13 procent ook relatief vaak voor. 

In 28 procent van de gevallen werd de diefstal opgehelderd. 

Onder de winkeldiefstallen is het ophelderingspercentage met 

82 procent het hoogst. Bij de andere diefstallen ligt het 

ophelderingspercentage aanzienlijk lager. 

Aantal geregistreerde diefstallen, 2016 

 StatLine: geregistreerde diefstallen 
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81877NED&D1=4&D2=a&D3=0,6-17&D4=a&HDR=G1,G3&STB=T,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81881NED&D1=4&D2=0&D3=a&D4=l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81926NED&D1=5-9&D2=0&D3=0%2c6-17&D4=a&VW=T
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/09/veiligheidsmonitor%202016web.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83651NED&D1=0,3-4&D2=0&D3=14-22&D4=0&D5=a&HDR=G4,G3,G1&STB=G2,T&VW=T
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Aantal automatische brandmeldingen gedaald 

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in het eerste 

kwartaal 28 720 meldingen binnen van brandincidenten. Dat 

zijn er 1 980 minder dan een jaar eerder. In 60 procent van de 

gevallen ging het om automatische meldingen. Het aantal 

telefonische meldingen bleef vergeleken met een jaar eerder 

vrijwel stabiel. 

Van de 17 280 automatische meldingen die bij de meldkamers 

van de brandweer binnenkwamen, leidden 8 500 duizend tot 

het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, 1 400 

alarmeringen minder dan een jaar eerder. De overige helft van 

de automatische meldingen werd door de meldkamer zelf 

afgehandeld. 

Aantal brandmeldingen bij brandweer, 1e kwartaal 2013-

2017 

 

StatLine: brandmeldingen 

 

Inzet van brandweer 

De alarmering van de brandweer via automatische meldingen 

leidde in het eerste kwartaal in 84 procent van de gevallen tot 

het daadwerkelijk uitrijden van de brandweer, die vervolgens 

in 74 procent van de keren ook ter plaatse kwam. In de overige 

gevallen bleek dat de brandweer niet meer nodig was en werd 

de inzet afgebroken. 

 

De aantallen zijn berekend aan de hand van de data uit het 

Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem van de brandweer. 

Aantal alarmeringen van de brandweer via automatische 

melding, 1e kwartaal 2013-2017 

 

StatLine: alarmering brandweer 
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Colofon  

Tekst CBS 

Datum 26 juni 2017 

Opmerkingen over deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld in opdracht van branchevereniging VEBON-NOVB. VEBON-NOVB vertegenwoordigt 

bedrijven in rookbeheersingssystemen, blusmiddelen, blusinstallaties, sprinklertechniek, woningsprinkler, brand-

detectie, -componenten & OAS, rook- en CO-melders, noodverlichting, signalering, zorgsystemen, inbraak & overval 

systemen, toegangscontrole, camerasystemen, bouwplaats beveiliging, integrale solutions, en monitoring & alarm 

receiving centers (particuliere alarmcentrales en toezichtcentrales).  

– In deze publicatie brengt het CBS een aantal cijfers samen die raken aan de wereld waarin bedrijven in de technische 

(brand)beveiliging opereren, maar geeft hiermee geen volledig beeld. Deze publicatie is samengesteld op basis van 

cijfers zoals deze op 26 juni 2017 bekend waren. Mogelijk zijn er op het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u 

vinden via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit aangegeven in de 

tekst / grafiek. 

Meer informatie 

CBS Infoservice: infoservice   Media: persdienst 

Telefonisch: (08:30-17:30) 088 570 7070  070 337 44 44 

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83121NED&D1=1-5&D2=0&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,l&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83122NED&D1=4-6&D2=0&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,l&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Persdienst

