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Overgangstermijn  

VRKI 2.0 versie 2022 mag vanaf 1-1-2022 worden gebruikt, daarnaast mag tot 01-04-2022 ook gebruik 

worden gemaakt van VRKI 2.0 versie 2021 

Gedurende de overgangstermijn mogen: 

 Projecten die reeds in de uitvoeringfase zitten, doorgang vinden; 

 Nieuwe plannen/offertes alleen gemaakt worden op basis van de VRKI 2.0 versie 2022; 

 Plannen/offertes die reeds zijn opgestart mogen worden afgerond op basis van de voorgaande VRKI 

2.0, (versie 2021) indien verwacht wordt dat de startdatum van uitvoeringsfase ligt voor het 

verlopen van de overgangsperiode; 

 Tijdens de overgangsperiode is het niet toegestaan om delen van de VRKI 2.0 versie 2021 te 

combineren met versie 2022. 

 

 

De VRKI 2.0. is eigendom van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd en uitgegeven door het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.  

 

  

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van het CCV en/of het Verbond van Verzekeraars.  

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 

jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 

Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting 

Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in 

bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te 

wenden. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, 

in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without 

prior written permission from the publisher or the owner. 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kunnen het Verbond van Verzekeraars en het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die 

zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. 
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1. Inleiding 
De verbeterde risicoklassenindeling, versie 2.0, (verder te noemen de VRKI 2.0) is een instrument 

waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt 

gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en de hoogte van 

deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen. 

  

De keuze van beveiligingsmaatregelen is niet alleen gebaseerd op de beveiligingsgedachte, maar ook 

mede gebaseerd op de risico-acceptatie van verzekeraars. De VRKI 2.0 is niet wettelijk verplicht en het 

is ook geen erkennings- of certificatieregeling.  

 

De VRKI 2.0 is geschreven voor verschillende belanghebbende partijen: 

 De eindgebruiker die zijn woning/bedrijf wil beveiligen; 

 De verzekeraar die er belang bij heeft om een object of voorraad in dekking te nemen tegen 

bepaalde voorwaarden; 

 De installateur die de wensen van de eindgebruiker en/of verzekeraar gaat uitvoeren. 

De VRKI 2.0 is bedoeld voor standaard objecten, voor de meest voorkomende woningen en bedrijven. De 

VRKI 2.0 is niet bedoeld voor (zeer) grote of bijzondere objecten met een hoge waarde concentratie of 

hoog risico, zoals bijvoorbeeld sommige juweliers, musea, een groot warenhuis, etc. Voor het vaststellen 

van het optimale beveiligingsconcept voor dergelijke situaties is maatwerk noodzakelijk. Voor 

onderwijsinstellingen is de richtlijn onderwijsinstellingen van toepassing. 

 

De VRKI 2.0 bestaat uit twee delen: 

Deel A  

 Bepalen van de risicoklassenindeling voor woningen en voor bedrijven 

 Kiezen van beveiligingsmaatregelen 

 Bijlagen 

- Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris 

- Intakedocument (Het intakedocument is inhoudelijk verplicht, de opmaak is vrij) 
- VRKI-Samenvatting 

Deel B  

 Overzicht van de verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen 

- O - niveau 1 t/m 2 

- BK - niveau 1 t/m 4 

- CO - niveau 1 t/m 4 

- ME - niveau 1 t/m 4 

- EL - niveau 1 t/m 4 

- SD - niveau 1 t/m 4 

- AT - niveau 1 t/m 4 

- RE - niveau 1 t/m 4 
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1.1 Definities 

Goederen 

Handelsvoorraad (inkoopwaarde) 

 

Intakedocument 

Het Intakedocument is een startdocument ter inventarisatie van de wensen van de klant en ten 

behoeve van installateur, adviseur, alarmopvolger en de verzekeraar, dat specifiek het risico van 

inbraak en diefstal vastlegt met de daarbij behorende maatregelen om dit risico beheersbaar te 

krijgen. Het Intakedocument, vormt het uitgangspunt voor elk beveiligingsplan. Afwijkingen ten 

opzichte van de geconstateerde risicoklasse dienen te worden vastgelegd in het Intakedocument. Bij 

een geconstateerde risicoklasse 4 en/of indien er wordt afgeweken van de geadviseerde maatregelen, 

wordt het document altijd ter ondertekening aan de verzekeraar aangeboden. De opdrachtgever dient 

aantoonbaar kennis te nemen van het Intakedocument*. Het Intakedocument is inhoudelijk verplicht, 

de opmaak is vrij. Er moet altijd een intakedocument worden opgesteld. 

 

Toelichting * 

Het aantoonbaar kennis nemen van het intakedocument kan door ondertekening van het 

Intakedocument, maar opdrachtgever is dat niet verplicht. In sommige gevallen roept het vragen om 

ondertekening van het Intakedocument weerstand op omdat opdrachtgever ten onrechte denkt dat hij 

tekent voor een opdracht. Het is echter in het belang van de ontwerper/adviseur dat hij juist 

geïnformeerd wordt over de soort, omvang en waarde van attractieve zaken en/of goederen. Daarom 

verdient het in alle gevallen aanbeveling om opdrachtgever te verzoeken te tekenen voor correcte 

opgave van attractiviteit en/of goederen. Bij het weigeren van ondertekening is het verstandig het 

Intakedocument per mail aan opdrachtgever te verstrekken met verzoek voor ontvangstbevestiging. 

Inventaris 

Bedrijfsmatige inboedel. Denk hierbij aan alles wat nodig is om de bedrijfswerkzaamheden uit te voeren.   

 

Maatwerk 

Maatwerk is de specifieke op het object toegesneden combinatie van beveiligingsmaatregelen. Waarbij 

de beoogde prestatie eis van de vastgestelde risicoklasse wordt behaald. Maatwerk mag in alle 

risicoklassen worden uitgevoerd. 

 

Toelichting 

Beveiligingsmaatregelen die onder “Maatwerk” worden uitgevoerd moeten natuurlijk wel aan enkele 

uitgangspunten voldoen: 

 De beveiligingsmaatregelen moeten op een gelijkwaardige manier worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld: als je in klasse 4 voor maatwerk kiest mogen de EL4-maatregelen onder maatwerk 

niet worden uitgevoerd als EL3 of EL1 

 Kiezen voor “gelijkwaardige producten” en “gelijkwaardige oplossingen” mag geschieden op basis 

van Goed vakmanschap 

 Gelijkwaardigheid (maatwerk) hoeft in klasse 1-2-3 niet worden aangetoond met een verklaring van 

een Certificatie-instelling of gecertificeerd test- en/of keuringsinstituut 

 Uitgangspunt is wel dat uw oplossing (op een gelijkwaardige manier voldoet aan de 

geconstateerde klasse) door u verdedigbaar is; 
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Partiële beveiliging 

Dit is de beveiliging van het gedeelte van het object waar zich concentraties van attractieve goederen 

bevinden (magazijn/opslag) die door inschaling in een hogere risicoklasse vallen dan het overige deel 

van het object (kantoren en/of productieruimten). In dat geval kan er voor de verschillende bouwdelen 

een op het risico afgestemde combinatie van beveiligingsmaatregelen worden vastgesteld. 

 

Voorwaarde is dat het gaat om een fysiek afgescheiden gebouwgedeelte. Bij een afgescheiden 

gebouwgedeelte moeten de scheidingswanden e.d. met de rest van het gebouwencomplex voldoen 

aan dezelfde bouwkundige (inbraakwerendheid) eisen als die voor de buitengevels (daken etc.) van het 

beveiligde gedeelte. De hoogste risicoklasse wordt vastgelegd in het intakedocument met de daarbij 

behorende geadviseerde beveiligingsmaatregelen. In het beveiligingsplan wordt de partiële beveiliging 

toegelicht.  

  



VRKI 2.0 DEEL A: RISICOMATRIX 7 

2. Bepalen van de risicoklasse 
Het risico op diefstal en inbraak wordt binnen de VRKI 2.0 ingedeeld in vier risicoklassen. Risicoklasse 1 

is het laagste risico en klasse 4 is het hoogste risico. De VRKI 2.0 wordt gebruikt voor zowel woningen 

(paragraaf 2.1) als bedrijven (paragraaf 2.2). 

2.1 Woningen 

De risicoklasse voor woningen wordt in tabel 1 bepaald door de waarde van de attractieve zaken van de 

inboedel. Om dit te bepalen, moet antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen: 

 

 Wat zijn de attractieve zaken van de inboedel? 

 Welke waarde hebben deze attractieve zaken? 

2.1.1 Attractiviteit 

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan: 

 Audiovisuele en computerapparatuur;  

 Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;  

 Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen. 

Voor alle attractieve zaken van de inboedel geldt dat de attractiviteit zich kenmerkt door: 

 De waarde van de zaken, zoals door de opdrachtgever aangegeven en vastgelegd in het 

Intakedocument; 

 De zaken die ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn. Dit houdt in dat het ‘onder de arm mee te nemen’ is; 

 Wanneer de zaken te verhandelen zijn. 

2.1.2 Waarde 

In tabel 1 wordt de risicoklasse bepaald op basis van de waarde van de attractieve zaken. 

 

TABEL 1 – RISICOKLASSEINDELING VOOR WONINGEN 

Waarde attractieve zaken van de inboedel Risicoklasse 

tot en met € 50.000
 1 

van € 50.001 t/m € 100.000 2 

van € 100.001 t/m € 150.000
 3 

> € 150.000 
 4 

2.2 Bedrijven 

De risicoklasse voor bedrijven wordt in tabel 2 bepaald door de attractiviteit van de goederen en 

inventaris én door de inkoopwaarde van deze goederen.  

 

Om dit te bepalen, moet antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen: 

 

 Wat is de attractiviteit van de goederen en inventaris? 

 Welke waarde hebben deze goederen en inventaris? 
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2.2.1 Attractiviteit 

De attractiviteit van goederen en inventaris bepaalt de aantrekkelijkheid voor inbrekers. Met behulp 

van de attractiviteitslijst in bijlage 1 kunt u zien of de goederen en inventaris ingeschaald zijn in: 

 

 L = Laag 

 M  = Midden 

 H   = Hoog  

 ZH   = Zeer hoog 

De attractiviteit is afhankelijk van het type goederen én het antwoord op de vraag: Zijn de goederen 

voor eigen gebruik, voor de verkoop in de winkel/showroom of voor de verkoop of distributie in het 

magazijn?  

 

Er is sprake van de categorie magazijn wanneer de voorraad aan goederen zich niet in de winkelruimte 

of showroom bevinden. In een magazijn zijn de goederen geconcentreerd, zoals in grootverpakkingen, 

en in bakken of op pallets, opgeslagen, bestemd voor distributie of verkoop. Met magazijn wordt niet 

een klein magazijn van een winkel bedoeld waar de dozen los in de rekken staan. 

 

Goederen en inventaris die zowel voor eigen gebruik, winkel of showroom of voor een magazijn zijn, 

staan vermeld onder de attractiviteitslijst in bijlage 1. 

 

Indien goederen niet voorkomen in de attractiviteitslijst of bij twijfel, dient contact opgenomen te 

worden met de verzekeraar.  

2.2.2 Waarde 

In tabel 2 wordt de risicoklasse bepaald op basis van de waarde en attractiviteit van de goederen en 

inventaris. 

 

TABEL 2 – RISICOKLASSEINDELING VOOR BEDRIJVEN 

x € 1.000 < 7,5 7,5 tot 75 75 tot 150 150 tot 300 >300 

Laag (L) 1 1 1 1 2 

Midden (M) 1 2 2 2 3 

Hoog (H) 2 2 2 3 4 

Zeer hoog (ZH) 2 3 4 4 4 

 

De waarde van verschillende goederen met dezelfde attractiviteit moet bij elkaar worden opgeteld. In 

het geval van goederen met verschillende attractiviteit, geldt de hoogst gevonden risicoklasse: 

 

Voorbeeld 

Stel dat u voor € 7.000 aan ZH hebt en € 160.000 aan H, dan kijkt u eerst in de tabel bij ZH bij het 

bedrag van € 7.000 en leest u af dat het object in klasse 2 valt. 

Dan kijkt u in de tabel voor € 160.000 aan H en ziet dat het object in klasse 3 valt.  

Conclusie: Het gehele object moet klasse 3 worden beveiligd. Andere optie is om gebruik te maken van 

partiële beveiliging. 
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3. Kiezen van beveiligingsmaatregelen 
De vastgestelde risicoklasse bepaalt welke combinatie van beveiligingsmaatregelen passend zijn voor 

de betreffende woning (paragraaf 3.1) of het betreffende bedrijf (paragraaf 3.2). In iedere combinatie 

van beveiligingsmaatregelen worden de niveaus van de verschillende beveiligingsmaatregelen 

aangegeven. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit: 

 

 Organisatorische maatregelen (O) 

 Bouwkundige maatregelen (BK) 

 Elektronische maatregelen (EL) 

 Schildetectie (SD) 

 Compartimentering (CO) 

 Meeneembeperkende maatregelen (ME) 

 Alarmtransmissie (AT) 

 Reactie (RE) 

Nadat het risico is vastgesteld wordt er een combinatie van maatregelen aangeboden die voor 

woningen is afgestemd op het risico en het gedrag van de bewoners. Voor bedrijven is de combinatie 

afgestemd op het bedrijfsproces en het gebruik van het terrein en de gebouwen. 

3.1 Woningen 

In tabel 3 zijn de risicoklassen en de combinaties van beveiligingsmaatregelen voor woningen te 

vinden. De uitgebreide beschrijving van de verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen is 

opgenomen in deel B. 

 

De beveiligingsfilosofie voor woningen is gericht op het buiten houden van inbrekers. De combinaties 

van beveiligingsmaatregelen met niveau BK1 zijn bedoeld voor uitzonderingen zoals: 

 

 het is technisch niet mogelijk het geteste hang- en sluitwerk volgens de normen aan te brengen; 

 het bestaande hang- en sluitwerk komt niet voor op de productenlijst van het PKVW; 

 opdrachtgever is gehecht aan bestaande situatie en wenst geen aanpassing die een visuele 

verandering is. 

De genoemde combinaties van beveiligingsmaatregelen in tabel 3 vormen de minimale eisen waaraan 

voldaan moet worden bij geconstateerde risicoklassen. Zwaardere beveiligingsmaatregelen mogen 

altijd.  
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TABEL 3 – RISICOKLASSEINDELING EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR WONINGEN 

Waarde attractieve 

zaken van de inboedel 

 

Risicoklasse Beveiligingsmaatregelen 

(kies één van de combinaties van beveiligingsmaatregelen) 

Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen 

tot en met € 50.000
 1  O1 + BK2 

 O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1 

van € 50.001 t/m  

€ 100.000 

2  O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 

 O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

van € 100.001 t/m  

€ 150.000
 

3  O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2   

 O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2  

 O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2  

> € 150.000 
 4 Uitgangspunt: Is maatwerk i.o.m. de verzekeraar, 

minimaal: 

 O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3  

 

Beveiligingsmaatregelen die onder “Maatwerk” worden uitgevoerd moeten natuurlijk wel aan 

enkele uitgangspunten voldoen: 

 

 De beveiligingsmaatregelen moeten op een gelijkwaardige manier worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld: als je in klasse 4 voor maatwerk kiest mogen de EL4 maatregelen onder maatwerk 

niet worden uitgevoerd als EL3 of EL1; 

 Kiezen voor “gelijkwaardige producten” en “gelijkwaardige oplossingen” mag geschieden op basis 

van Goed vakmanschap;  

 Gelijkwaardigheid (maatwerk) hoeft in klasse 1-2-3 niet worden aangetoond met een verklaring van 

een Certificatie-instelling of gecertificeerd test- en/of keuringsinstituut; 

 Uitgangspunt is wel dat uw oplossing (op een gelijkwaardige manier voldoet aan de 

geconstateerde klasse) door u verdedigbaar is; 

Bij een geconstateerde risicoklasse 4 moet het beveiligingsplan altijd ter ondertekening aan de 

verzekeraar worden aangeboden.    

3.2 Bedrijven 

In tabel 4 zijn de risicoklassen en de combinaties van beveiligingsmaatregelen voor bedrijven te 

vinden. De uitgebreide beschrijving van de verschillende niveaus is opgenomen in deel B. 

 

Voor verschillende combinaties van beveiligingsmaatregelen in tabel 4 gelden voorwaarden die in de 

rechterkolom staan vermeld. Voor deze combinaties van beveiligingsmaatregelen mag alleen gekozen 

worden als aan de betreffende voorwaarde is voldaan. 

 

De beveiligingsfilosofie voor bedrijven is gericht op het voorkomen van diefstal van attractieve en 

waardevolle goederen en van belangrijke bedrijfsgegevens die de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan 

brengen en kan leiden tot reputatieschade. Een bedrijfsgebouw is op te splitsen in meerdere delen en 

daardoor kunnen ook verschillende risicoklassen, en daarmee verschillende niveaus van 

beveiligingsmaatregelen, van toepassing zijn.  

Om beveiligingskosten beheersbaar te maken, kan het voldoende zijn om het meest risicovolle deel 

van het gebouw te beveiligen volgens de hoogste risicoklasse die hierop van toepassing is. Overige 

delen kunnen dan worden beveiligd op basis van een lagere risicoklasse. Er is dan sprake van partiële 

beveiliging van het object. 
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De genoemde combinaties van beveiligingsmaatregelen in tabel 4 vormen de minimale eisen waaraan 

voldaan moet worden bij geconstateerde risicoklassen. Zwaardere beveiligingsmaatregelen mogen 

altijd.  

 

Niveau BK3 en BK4 maatregelen voor bedrijven in klasse 3 en 4 zijn primair bedoeld voor de gevels 

waarachter zich direct attractieve goederen H of ZH bevinden, die niet beveiligd zijn met CO en/of ME 

maatregelen. Bij risicoklasse 3 en 4 kan tevens ramkraakbeveiliging van toepassing zijn. Zie voor 

verdere uitleg deel B. 

 

TABEL 4 – RISICOKLASSENINDELING EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR BEDRIJVEN 

Risicoklasse Beveiligingsmaatregelen 

(kies één van de combinaties van beveiligingsmaatregelen) 

Voorwaarde 

1 

1. O1 + BK2  

2. O1 + BK2 + EL1 + AT1 + RE1 

3. O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

Combinatie 1: niet voor 

bedrijven waar niet of 

nauwelijks sociale controle 

zal plaatsvinden. 

2 

1. O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 

2. O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 

3. O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

4. O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 

 

Combinatie 2: niet bij zeer 

hoge attractiviteit 

 

 

3 

1. O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 

2. O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 

3. O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 

4. O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 

 

Combinatie 2: niet bij zeer 

hoge attractiviteit 

 

 

4 

Uitgangspunt:  Is maatwerk i.o.m. de verzekeraar.  

Minimaal vereist: 

1. O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4  

2. O2 + BK4 + EL4 + SD3 + AT4 + RE4 

 

 

 

 

 

 

Maatwerk is in elke klasse toegestaan. Immers, de standaard genoemde beveiligingsmaatregelen zijn 

bij bepaalde bedrijven zoals een winkel met enkel glazen wanden in een winkelcentrum, opslag in 

bouwcontainers, opslag van goederen op een buitenterrein, een bedrijf op/in een vaartuig, een 

tijdelijke verkoopruimte, een tentoonstelling met wisselende objecten, handel in waardevolle levende 

dieren (bv koi karpers en papegaaien) etc. niet, of soms moeilijk uitvoerbaar. Ook voor bedrijven met 

afwijkende bouwkundige constructies zijn de maatregelen soms moeilijk toepasbaar. Dit geldt ook bij 

bedrijven met een zeer extreme inventaris.   

Beveiligingsmaatregelen die onder “Maatwerk” worden uitgevoerd moeten natuurlijk wel aan 

enkele uitgangspunten voldoen: 

 De beveiligingsmaatregelen moeten op een gelijkwaardige manier worden uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld: als je in klasse 4 voor maatwerk kiest mogen de EL4 maatregelen onder maatwerk 

niet worden uitgevoerd als EL3 of EL1; 

 Kiezen voor “gelijkwaardige producten” en “gelijkwaardige oplossingen” mag geschieden op basis 

van Goed vakmanschap;  

 Gelijkwaardigheid (maatwerk) hoeft in klasse 1-2-3 niet worden aangetoond met een verklaring van 

een Certificatie-instelling of gecertificeerd test- en/of keuringsinstituut;  

 Uitgangspunt is wel dat uw oplossing (op een gelijkwaardige manier voldoet aan de 

geconstateerde klasse) door u verdedigbaar is.  
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Bij een geconstateerde risicoklasse 4 moet het beveiligingsplan altijd ter ondertekening aan de 

verzekeraar worden aangeboden.    
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Bijlage 1: Indeling naar attractiviteit van 
goederen en inventaris 2022 
Exclusief of exclusieve goederen zijn A-merk artikelen, die als zodanig een verhoogde  
aantrekkelijkheid hebben voor diefstal wegens hun goede verhandelbaarheid in combinatie met een  
hoge waarde.  
 
Indien goederen niet voorkomen in bijlage 1, of bij twijfel, neem contact op met de verzekeraar. 
 

Opmerkingen 

 Het ✓ in de eerste kolom van de attractiviteitslijst geeft de verandering ten opzichte van het vorige 

jaar weer. 

 “Overig(e)” in de tweede kolom achter het betreffende goed houdt in dat dit goed, afhankelijk van 

de exclusiviteit en/of waarde ook in een hogere attractiviteit kan zijn ingeschaald. 

 

GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

A Aanhangwagens M M M 

 Aardewerk, porselein (niet antiek) L L M 

 Aggregaten M H H 

 Antiek - kleingoed (zoals klokken, porselein, boeken, 

zilver e.d.)  

H H ZH 

 Antiek - groot (zoals kasten, meubels) L L M 

 Assimilatieverlichting L H ZH 

 Auto/bestelauto (geen vrachtauto’s) gehele voertuig    

  exclusieve of diefstal gevoelige merken H H H 

  andere merken  M M M 

  audio-, visuele- en navigatieapparatuur  H ZH ZH 

  GPS-systemen t.b.v. landbouwvoertuigen H ZH ZH 

  banden L M H 

  velgen (lichtmetaal) M H ZH 

  airbags M M ZH 

  andere onderdelen  M M M 

  automotive styling onderdelen H H ZH 

✓  katalysatoren H H ZH 

B Babymelkpoeder (Nederlandstalige verpakking) L H ZH 

 Bedden en matrassen - exclusieve - M H 

 Beeld- en geluidsapparatuur, audiovisuele apparaten H ZH ZH 

 Beeld- en geluidsdragers   H ZH ZH 
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GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

 Breimachines, naaimachines  L M M 

 Bijouterieën (exclusief edelmetalen) L H H 

 Bloemen (droog- en zijdebloemen) - M M 

 Bloemen overig - L M 

 Brandstoffen, zoals benzine, diesel L L M 

✓ Brilmonturen  L H ZH 

 Boten H H H 

 Bromfietsen, scooters en fietsen M H H 

 Buitenboordmotoren L H H 

C Campinguitrusting  L M M 

 Caravans en campers  L M M 

 Compressoren  M H H 

 Computerapparatuur en aanverwante:    

  laptops, notebooks, tablets ZH ZH ZH 

  computers (inclusief DTP, CAD, CAM apparatuur) ZH ZH ZH 

  desktopcomputers, werkstations, servers M H ZH 

  geheugenkaarten, harddisks, SSD M H ZH 

  computerrandapparatuur (printers, scanners en 

multifunctionals) 

L M M 

  actuele software   L H ZH 

  gameconsoles en gamesoftware M H ZH 

  printercartridges L H H 

 Cosmetica (exclusieve merken) - H H 

 Cosmetica (overig)  - M H 

D Dekbedovertrekken en linnengoed L M H 

 Dieren- exclusief en/of exotisch (overleg met 

verzekeraar) 

- - - 

 Dranken    

  zwak alcoholisch (bieren, wijn, mixdrankjes e.d.) L M M 

  gedestilleerd L H ZH 

F Fietsen, bromfietsen, scooters  M H H 

 Fietsaccu’s L H ZH 

 Fietsen (elektrisch) H ZH ZH 

 Fietsen (exclusieve merken) H ZH ZH 

 Foto- en filmapparatuur  ZH ZH ZH 

G Geld en geldwaardige documenten ZH ZH ZH 
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GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

 Geneesmiddelen zonder opiaten M H ZH 

 Geneesmiddelen met opiaten H H ZH 

 Gereedschappen:    

  elektrisch  H ZH ZH 

  niet elektrisch M H H 

  gemotoriseerde bos-, tuin- en 

parkgereedschappen 

ZH ZH ZH 

  meetapparatuur – elektronisch (laser, 

oogmeetapparatuur e.d.) 

H ZH ZH 

  meetgereedschap L M M 

  luchtgereedschap L M M 

  lasapparatuur L M M 

  werkmaterieel in overleg met verzekeraar (zie 

ook tuin- en parkmachines/ land- en 

tuinbouwmachines) 

- - - 

  snijgereedschappen metaalindustrie H ZH ZH 

  hogedrukreinigers M H H 

H Haarden en kachels (exclusieve merken) - M H 

 Huishoudelijke elektrische apparaten – klein, zoals 

mixer, tosti-, koffie- apparaat, stofzuiger e.d 

L M H 

 Huishoudelijke elektrische apparaten – groot, zoals 

was-, droog- en koel- en inbouwapparatuur e.d. 
L M M 

 Horloges (exclusieve merken) H ZH ZH 

 Horloges (andere merken) L M M 

I Instrumenten (medische, laboratorium) L M M 

J Juwelen/sieraden (niet zijnde prullaria) H ZH ZH 

K Kachels en haarden (exclusieve merken) - M H 

 Kampeerartikelen (geen caravans, geen campers, 

geen kleding) 

- M M 

 Kappersbenodigdheden (dus ook tondeuse, schaar 

etc.) 

M M M 

 Karpetten en tapijten (exclusief en/of 

handgeknoopt) 

H ZH ZH 

 Kassa- en weegapparatuur L M M 

 Keukens en keukeninrichting L M M 

 Kleding:    

  badkleding (exclusieve merken) - H ZH 

  bont, leer, suède  - ZH ZH 

  confectie - H H 
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GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

  confectie (exclusieve merken)  - ZH ZH 

  jeans  - M H 

  jeans (exclusieve merken)  - H ZH 

  baby-, kinderkleding - M M 

  baby-, kinderkleding (exclusieve merken)  - H H 

  bruidskleding  - M M 

  sportkleding - M H 

  sportkleding (exclusieve merken)  - ZH ZH 

  kousen/panty’s  - M H 

  lingerie - M H 

  lingerie (exclusieve merken) - H ZH 

  werkkleding  (exclusieve merken)  - M M 

  motorkleding en helmen (exclusieve merken) L ZH ZH 

 Koffers, tassen  (exclusieve merken en/of modellen) L H H 

 Koffers, tassen (andere merken) L M M 

 Koffie M M H 

 Koffiezetmachines (professioneel) M H ZH 

 Kristal verzamelstukken H H ZH 

 Kunstvoorwerpen (overleg met verzekeraar) - - - 

L Lederwaren (zoals portemonnee, handschoenen, 

tassen, etc) 

L H H 

M Matrassen en bedden (exclusieve merken) - M H 

 Metalen L M H 

  roestvrij staal, lood, koper, messing, brons H H H 

  edelmetalen (zoals zilver, goud etc., exclusief 

sieraden) 

H ZH ZH 

 Meubelen (exclusieve merken)  L M H 

✓ Mobiele telefoons  ZH ZH ZH 

 Motoren, trikes, jet-skis en quads M H H 

 Muziekinstrumenten, exclusief of draagbaar  H H ZH 

 Muziekinstrumenten, overig L H H 

N Naaimachines, breimachines L M H 

 Noten en zuidvruchten L M H 

O Optische artikelen (Zoals verrekijkers, microscopen 

e.d.) 

L M H 

P Parfums (exclusieve merken) - ZH ZH 

 Parfums (overige merken) - M H 
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GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

R Rookwaren H ZH ZH 

S Sanitair (exclusieve merken) L M H 

 Schilderijen (geen antiek, geen prullaria) en/of dure 

reproducties 

M H H 

 Schoenen (exclusief sportschoenen) L M H 

 Scooters, bromfietsen en fietsen M H H 

 Scooters elektrisch M H ZH 

 Schrijfwaren (exclusief) - M M 

 Seksartikelen  - M M 

 Sieraden/juwelen (niet zijnde prullaria) H ZH ZH 

 Speelgoed (elektrisch en/of exclusieve merken)  L M H 

 Speelgoed (zijnde uitsluitend computerspellen) L H ZH 

 Speelgoed (anders) L M M 

 Sportartikelen, -apparaten en - attributen  L M H 

 Sportschoenen, sneakers  L ZH ZH 

T Tabakswaren  H ZH ZH 

 Tapijten en karpetten (exclusief en/of 

handgeknoopt) 

H ZH ZH 

 Tassen, koffers (exclusieve merken en/of modellen) L H H 

 Tassen, koffers (overige) L M M 

 Textiel (geen rollen stoffen, geen manufacturen) - M M 

 Tuin- en parkmachines (klein werkmaterieel zoals 

minigravers) 

M H ZH 

 Tuinplanten L L M 

U Uurwerken (antieke en/of kostbare) (geen horloges) H ZH ZH 

V Verlichtingsartikelen  L M M 

 Verwarmingsapparatuur (Cv-ketels, warmtepompen)  L M H 

 Verzamelingen exclusieve, (waaronder munten, 

kristal, schilderijen, klokken, postzegels e.d.) 

H H ZH 

 Vijverpompen en lampen c.a. L M H 

 Vuurwapens en munitie ZH ZH ZH 

 Vuurwerk  M H ZH 

W Waardebonnen, - zegels en – munten H ZH ZH 

 Wapens (geen vuurwapens en munitie), zoals 

(kruis)bogen, messen, luchtdrukpistolen en -

luchtgeweren 

L M H 

Z Zadels en tuigage H H H 

 Zilverwaren (bestek e.d.) L M H 
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GOEDEREN EN INVENTARIS ATTRACTIVITEIT 

  EIGEN 
GEBRUIK 

WINKEL/ 
SHOWROOM 

MAGAZIJN 

 Zonnebrillen – (exclusieve merken) M ZH ZH 

✓ Zonnepanelen en omvormers L M M 

 

Onderstaande goederen en inventaris zowel voor eigen gebruik, winkel of showroom en in een 
magazijn vallen onder attractiviteit L (Laag). 

 Bedden en matrassen (overige)  

 Behang(benodigdheden), glas en verf(benodigdheden) 

 (Board)papier, karton 

 Boeken, tijdschriften, dagbladen en dergelijke 

 Bouwmaterialen zoals zand, cement, grint, steen etc. 

 Brood, banket, gebak en dergelijke 

 

 Chinees- Indische artikelen 

 Chocolade 

 

 Delicatessen 

 Dieren, niet exotisch of exclusief 

 Dierenartikelen en benodigdheden 

 Dranken, niet alcoholisch 

 Dumpgoederen 

 

 Etenswaren 

 

 Feestartikelen (geen kleding) 

 Fournituren en handwerkartikelen 

 

 Glas en verf benodigdheden), behang(benodigdheden) 

 Geschenkartikelen (geen kostbaarheden zoals kristallen verzamelstukken, geen elektronica) 

 Gordijnen 

 Grafmonumenten 

 Groenten en fruit 

 

 



VRKI 2.0 DEEL A: RISICOMATRIX 19 

 Haarpruiken 

 Haarden en kachels - overige 

 Hakken en sleutels 

 Handwerkartikelen 

 Hoeden en petten 

 Hoorapparaten 

 Huishoudelijke artikelen niet zijnde elektrisch 

 

 Kaas  

 Kachels en haarden -overige 

 Karpetten en tapijten -overige 

 Karton, (board)papier 

 Kleding gebruikte en feestkleding 

 Kruideniersartikelen 

 Kruiden en specerijen 

 Kunstmeststoffen 

 Kunstnijverheidsartikelen 

 Kunststoffen 

 

 Land- en tuinbouwmachines (geen gereedschappen / geen tuin- en parkmachines ) 

 Levensmiddelen (niet de genotmiddelen tabakswaren, alcohol, koffie, wel de genotmiddelen thee, 

chocolade) 

 Lichtreclame 

 Linoleum, kokos, kurk, vinyl 

 Lijm 

 Lijsten 

 Lompen 

 

 Matrassen en bedden (overige) 

 Machines in productiebedrijven 

 Manufacturen 

 Meststoffen 

 Meubelen - overig 

 Montagemateriaal, zoals installatiedraad, buis, beugels, dozen 

 

 Natuursteen en grafmonumenten 

 

 Onderdelen voor bijv. tractoren en werkmaterieel 

 Orthopedische artikelen 
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 Reformartikelen 

 Riet en rotan 

 

 Sanitair - overig 

 Schakelmateriaal 

 Schilder benodigdheden 

 Schrijfwaren – overig 

 Snoep e.d. 

 Souvenirs 

 Stoffen 

 

 Tapijten en karpetten – overig 

 Textiel 

 

 Verf(benodigdheden), behang(benodigdheden), glas 

 Verzamelingen – overig, zoals poppen, singles, lp’s, treinen, autootjes 

 Vis-, schelp- en schaaldieren 

 Vleeswaren 

 

 Wild en gevogelte 

 Wol artikelen 

 

 IJs 

 IJzerwaren, zoals hang- en sluitwerk, schroeven, buizen 

 

 Zonnebrillen – overig 

 Zonwering 

 Zuivelartikelen 
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Bijlage 2: Intakedocument 
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Bijlage 3: Samenvatting VRKI 2.0 versie 2022 

 

 

  



 
 
Samenvatting VRKI 2.0 versie 2022 
Deze  globale samenvatting is met zorg samengesteld; bij vragen of twijfel moet u de complete tekst raadplegen in deel A en deel B. De 
inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan 
bepaalt de risicoklasse. De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende combinaties van beveiligingsmaatregelen. 

 

WONINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de waarde ervan en onder 
welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn)  
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende combinaties van beveiligingsmaatregelen.
 

BEDRIJVEN 
 

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan: 

• Audiovisuele en computerapparatuur;  

• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;  

• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, 

muziekinstrumenten en verzamelingen. 
 
Attractiviteit kenmerkt zich door: 

• De waarde van de attractieve zaken vastgelegd in het 

Intakedocument; 

• Dat zaken ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn (onder de 

arm mee te nemen);  

• Dat zaken goed verhandelbaar zijn. 
 

 

   BEVEILIGINGSMATRIX WONINGEN – minimale eisen 
 

WAARDE ATTRACTIEVE 
ZAKEN VAN DE INBOEDEL 

RISICO- 
KLASSE 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 

Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen 

VOORWAARDEN 

 

t /m  € 50.000 
 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1  

 

 

€ 50.001 t/m € 100.000 
 

2 
 

of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

€ 100.001 t/m € 150.000 
 

3 of: O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

 

meer dan € 150.000 
 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3 

 

 

 

 

 

ATTRACTIVITEIT 
 

  RISICOKLASSEN BEDRIJVEN 
 

 

  WAARDE x € 1.000 
 

 
 

< € 7,5 
 

€ 7,5- 
< € 75 
 

 

€ 75- 
< € 150 

 

€ 150- 
< € 300 

 

 € 300-  
> € 300  

 

L 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

M 
 

 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

H 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ZH 
 

 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 

 
Aandachtspunten voor bedrijven: 
• Niveau BK3 en BK4 zijn primair bedoeld voor gevels 

waarachter zich direct attractieve goederen bevinden; 
• Vanaf risicoklasse 3 kan tevens ramkraakbeveiliging van 

toepassing zijn (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 3). 
 

 
 
 

 
Organisatorische maatregelen 
O1 
O2 

Standaard organisatorische maatregelen 
O1 met daarbij een omschrijving van de 
specifieke organisatorische maatregelen 
die zijn toegespitst op het risico 

 

Bouwkundige maatregelen 
BK1 Bouwkundige maatregelen met 

functionerend hang- en sluitwerk en 
goede kwaliteit van de gevelelementen  

BK2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  
BK3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid  
BK4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid  
 

Compartimenterings maatregelen 
CO1 Geen prestatie-eis voor 

inbraakwerendheid  
CO2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid  

CO3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid 

CO4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid 

 

 

Meeneembeperkende maatregelen 
ME1 Geen prestatie-eis voor diefstalvertraging    
ME2 Prestatie-eis: 3 min. diefstalvertraging 
ME3 Prestatie-eis: 5 min.  diefstalvertraging 
ME4 Prestatie-eis: 10 min. diefstalvertraging 
 
Elektronische maatregelen 
EL1 Grade 2  
EL2 Grade 2  
EL3 Grade 2 / Grade 3 
EL4 Grade 3 + maatwerk 
Zie verder VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6 
 
Schildetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6) 
SD1 Woningen: openstanddetectie op 

bereikbare, beweegbare gevelelementen.  
Bedrijven: In dag situatie alarmering op 
gebruik van nooddeuren.  

SD2 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen 

SD3 Voor bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen , wanden, vloeren en 
daken 

SD4 Detectie op terreingrenzen + 
camerasysteem met video-analytics met 
doormelding naar de PAC 

 

Alarmtransmissie 
AT1 Zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 7 
 
 
AT2 
AT3 
AT4 

ATS Security 
grade 

Ontvangst 
PAC 

SP2/DP1 Grade 2 T2 

DP3 Grade 3 T4 

DP4 Grade 3 T5 
 

 
Reactie 
RE1 In deze situatie kan de alarmering door het 

alarmsysteem gemeld worden naar een 

(mobiele) telefoon die bereikbaar is. Bij 

bedrijven is dit een eis. 
RE2 Alarmopvolging door PAC naar 

sleutelhouder(s) 
RE3 Alarmopvolging door PAC naar een erkende 

particuliere beveiligingsorganisatie. Of RE2 + 
technische alarmverificatie  waarbij 
opvolging door sleutelhouder + prioriteit 1 
politie 

RE4 Technische alarmverificatie verplicht 
Alarmopvolging door PAC naar een erkende 
particuliere beveiligingsorganisatie (max 15 
min.) en prioriteit 1 politie 

 

BEVEILIGINGSMATRIX BEDRIJVEN – minimale eisen 
 
 

 

RISICOKLASSE 
 

 

COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 

VOORWAARDEN 
 

 

1 
 

of: O1 + BK2 
of: O1 + BK2 + EL1 + AT1 + RE1 
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 

 

(1) 
(3) 
- 

 

 

2 
 

of: O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 
of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 
of: O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

3 
 

of: O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 

 - 
(2) 
 - 
 - 

 

 

4 
 

Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: 
of: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4 
of: O2 + BK4 + EL4 + SD3 + AT4 + RE4 

 
 

 

Voorwaarden: 
(1) Niet voor bedrijven waar niet of nauwelijks sociale controle kan plaatsvinden 
(2) Niet bij Zeer Hoge attractiviteit 
(3) AT1 mét doormelding GSM verplicht 

 



Indeling naar attractiviteit van goederen en inventaris 2022
Exclusief of exclusieve goederen zijn A-merkartikelen, die als zodanig een verhoogde 
aantrekkelijkheidhebben voor diefstal wegens hun goede verhandelbaarheid in 
combinatie met een hoge waarde. Overige goederen en inventaris zowel voor eigen 

gebruik, winkel of showroom en in een magazijn vallen onder attractiviteit L (laag). 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar bijlage 1 van de VRKI 2.0 deel A. 
Indien goederen niet voorkomen in de lijst of bij twijfel, raadpleeg de verzekeraar. 

A  Aanhangwagens  M  M  M
 Aardewerk, porselein (niet antiek)  L  L  M
 Aggregaten  M  H  H
 Antiek – kleingoed (zoals klokken, porselein, boeken, zilver e.d.)  H  H  ZH
 Antiek – groot (zoals kasten, meubels)  L  L M
 Assimilatieverlichting  L  H  ZH
 Auto/bestelauto (geen vrachtauto’s) gehele voertuig
 exclusieve of diefstalgevoelige merken H  H  H
 Andere merken  M  M  M
 • audio-, visuele en navigatieapparatuur  H  ZH  ZH
 • GPS-systemen t.b.v. landbouwvoertuigen H  ZH  ZH
 • banden  L  M  H
 • velgen (lichtmetaal)  M  H  ZH
 • airbags M  M  ZH
 • andere onderdelen  M  M  M
 • automotive styling onderdelen  H  H  ZH
 • katalysatoren  H H  ZH
B Babymelkpoeder (Nederlandstalige verpakking)  L  H  ZH
 Bedden en matrassen (exclusieve merken)  -  M  H
 Beeld- en geluidsapparatuur, audiovisuele apparaten  H  ZH  ZH
 Beeld- en geluidsdragers  H  ZH ZH
 Bijouterieën (exclusief edelmetalen)  L  H  H
 Bloemen (droog- en zijdebloemen)  -  M  M
 Bloemen (overig) -  L  M
 Boten  H  H  H
 Brandstoffen, zoals benzine, diesel  L  L  M
 Breimachines, naaimachines L  M  M
 Brilmonturen  L  H  ZH
	 Bromfietsen,	scooters	en	fietsen	 M		 H		 H
 Buitenboordmotoren  L  H  H
C  Campinguitrusting  L  M  M
 Caravans en campers L  M M
 Compressoren  M  H  H
 Computerapparatuur en aanverwante: 
 • laptops, notebooks, tablets ZH  ZH  ZH
 • printercartridges  L  H  H
 • computers (zijnde DTP, CAD, CAM apparatuur)  ZH  ZH  ZH
 • desktopcomputers, werkstations, servers  M  H  ZH
 • geheugenkaarten, harddisks, SSD  M  H ZH
 • computerrandapparatuur (printers, scanners, multifunctionals)  L  M  M
 • actuele software  L  H  ZH
 • gameconsoles en gamesoftware  M  H  ZH
 Cosmetica (exclusieve merken)  -  H  H
 Cosmetica (overige merken)  -  M  H
D  Dekbedovertrekken en linnengoed  L  M  H
 Dieren – exclusief en/of exotisch (overleg met verzekeraar)  -  -  -
 Dranken
 • zwak alcoholisch (bieren, wijn, mixdrankjes e.d.)  L  M  M
 • gedestilleerd  L  H  ZH
F 	 Fietsen,	bromfietsen,	scooters		 M		 H		 H
	 •	fietsenaccu’s		 L		 H		 ZH
	 •	fietsen	(elektrisch)		 H		 ZH		 ZH
	 •	fietsen	(exclusieve	merken)		 H		 ZH		 ZH
	 Foto-	en	filmapparatuur		 ZH		 ZH		 ZH
G  Geld en geldwaardige documenten  ZH  ZH  ZH
 Geneesmiddelen zonder opiaten  M  H  ZH
 Geneesmiddelen met opiaten  H  H  ZH
 Gereedschappen:
 • elektrisch  H  ZH  ZH
 • niet elektrisch  M  H  H
 • gemotoriseerde bos-, tuin- en parkgereedschappen  ZH  ZH  ZH
 • meetapparatuur – elektronisch (laser, oogmeetapparatuur e.d.)  H  ZH  ZH
 • meetgereedschap L  M  M
 • luchtgereedschap  L  M  M
 • lasapparatuur  L  M  M
 • werkmaterieel in overleg met verzekeraar
   (zie ook tuin- en parkmachines/land- en tuinbouwmachines)  -  -  -
 • Snijgereedschappen metaalindustrie  H  ZH  ZH
 • hogedrukreinigers  M  H  H
H  Haarden en kachels (exclusieve merken)  -  M  H
 Huishoudelijke elektrische apparaten – klein, zoals mixer, tosti-,
	 koffieapparaat,	stofzuiger	e.d.		 L		 M		 H
 Huishoudelijke elektrische apparaten – groot, zoals was-,  
 droog-, koel- en inbouwapparatuur e.d.  L  M  M
 Horloges (exclusieve merken)  H  ZH  ZH
 Horloges (andere merken) L  M  M
I  Instrumenten (medische, laboratorium)  L  M  M
J  Juwelen/sieraden (niet zijnde prullaria)  H  ZH  ZH
K Kachels en haarden (exclusieve merken)  -  M  H
 Kampeerartikelen (geen caravans, campers, kleding)  -  M  M
 

 Kappersbenodigdheden (dus ook tondeuse, schaar, etc.)  M  M  M  
 Karpetten en tapijten (exclusief en/of handgeknoopt)  H  ZH  ZH
 Kassa- en weegapparatuur  L  M  M
 Keukens en keukeninrichting  L  M  M
 Kleding
 • badkleding (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • bont, leer, suède  -  ZH  ZH
 • confectie  -  H  H
 • confectie (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 • jeans  -  M  H
 • jeans (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • baby-, kinderkleding  -  M  M
 • baby-, kinderkleding (exclusieve merken)  -  H  H
 • bruidskleding  -  M  M
 • sportkleding  -  M  H
 • sportkleding (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 • kousen/panty’s  -  M  H
 • lingerie  -  M  H
 • lingerie (exclusieve merken)  -  H  ZH
 • werkkleding (exclusieve merken)  -  M  M
 • motorkleding en helmen (exclusieve merken)  L  ZH  ZH
 Koffers, tassen (exclusieve merken en/of modellen)  L  H  H
 Koffers, tassen (andere merken)  L  M  M
	 Koffie		 M		 M		 H
	 Koffiezetmachines	(professioneel)		 M		 H		 ZH
 Kristal verzamelstukken  H  H  ZH
 Kunstvoorwerpen (overleg met verzekeraar)  -  -   -
L  Lederwaren (zoals portemonnee, handschoenen, tassen etc.)  L  H  H
M  Matrassen en bedden (exclusieve merken)  -  M  H
 Metalen  L  M  H
 • roestvrij staal, lood, koper, messing, brons  H  H  H
 • edelmetalen (zoals zilver, goud etc., exclusief sieraden)  H  ZH  ZH
 Meubelen (exclusieve merken)  L  M  H
 Mobiele telefoons   ZH  ZH  ZH
 Motoren, trikes, jet-skis en quads  M  H  H
 Muziekinstrumenten (exclusief of draagbaar)  H  H  ZH
 Muziekinstrumenten (overig)  L  H  H
N  Naaimachines, breimachines  L  M  M
 Noten en zuidvuchten  L  M  M
O  Optische artikelen (zoals verrekijkers, microscopen e.d.)  L  M  H
P  Parfums (exclusieve merken)  -  ZH  ZH
 Parfums (overige merken) -  M  H
R  Rookwaren  H  ZH  ZH
S  Sanitair (exclusieve merken)  L  M  H
 Schilderijen (geen antiek, geen prullaria) en/of dure reproducties  M  H  H
 Schoenen (exclusief sportschoenen)  L  M  H
	 Scooters,	bromfietsen	en	fietsen		 M		 H		 H
 Scooters, elektrisch M H  ZH
 Schrijfwaren (exclusieve merken)  -  M  M
 Seksartikelen  -  M  M
 Sieraden/juwelen (niet zijnde prullaria)  H  ZH  ZH
 Speelgoed (elektrisch en/of exclusieve merken)  L  M  H
 Speelgoed (zijnde uitsluitend computerspellen)  L  H  ZH
 Speelgoed (anders)  L  M  M
 Sportartikelen, -apparaten en -attributen  L  M  H
 Sportschoenen, sneakers  L  ZH  ZH
T  Tabakswaren  H ZH  ZH
 Tapijten en karpetten (exclusief en/of handgeknoopt)  H  ZH  ZH
 Tassen, koffers (exclusieve merken en/of modellen)  L  H  H
 Tassen, koffers (overige)  L  M  M
 Textiel (geen rollen stoffen, geen manufacturen)  -  M  M
 Tuin- en parkmachines (klein werkmaterieel zoals minigravers)  M  H  ZH
 Tuinplanten  L  L  M
U  Uurwerken (antieke en/of kostbare) (geen horloges)  H  ZH  ZH
V Verlichtingsartikelen  L  M  M
 Verwarmingsapparatuur (cv-ketels, warmtepompen) L  M H
 Verzamelingen exclusieve,- (waaronder munten, kristal, 
 schilderijen, klokken, postzegels e.d.)  H  H  ZH
 Vijverpompen en lampen c.a.  L  M  H
 Vuurwapens en munitie  ZH  ZH  ZH
 Vuurwerk  M  H  ZH
W Waardebonnen, -zegels en -munten  H  ZH  ZH
 Wapens (geen vuurwapens en munitie), zoals (kruis)bogen,
 messen, luchtdrukpistolen en luchtgeweren L  M  H
Z  Zadels en tuigage  H  H  H
 Zilverwaren (bestek e.d.)  L  M  H
 Zonnebrillen (exclusieve merken)  M  ZH  ZH
 Zonnepanelen en omvormers  L  M  M
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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een 

onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om 

Nederland veiliger en leefbaarder te maken. 

Het CCV is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van 

Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 
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T (030) 751 6700 
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