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Onderzoeksverantwoording

De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 

1.054 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling 

van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, 

werkzaamheid en huishoudgrootte, zijn door middel van een weging gecorrigeerd. Op de totale steekproef van 1054 

respondenten lopen de onnauwkeurigheidsmarges (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) uiteen van 

ongeveer 1% tot 3%. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 20 december 2019 tot en met maandag 23 december 

2019.

Onderzoeksopzet

Onderzoeks
methode

Ipsos heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Federatie Veilig Nederland.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Aideen Hearn: 

Aideen.hearn@ipsos.com

Meer informatie

Doel van het 
onderzoek

In opdracht van Federatie Veilig Nederland heeft Ipsos onderzoek gedaan naar elektronische inbraakinstallaties/ 

inbraaksignaleringsinstallaties in Nederlandse huishoudens. In dit rapport presenteren wij de resultaten van dit 

onderzoek.
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Grotere huishoudens hebben vaker een 
inbraakinstallatie in huis. Van de 

eenpersoonshuishoudens heeft één op de 
tien een inbraakinstallatie in huis. Bij 

huishoudens van vijf personen of meer is 
dit significant meer: een kwart heeft een 

inbraakinstallatie in hun woning.

Basis: alle respondenten (n=1054) 

Heeft u een elektronische 
inbraakinstallatie/inbraaksignaleringsinstallatie in uw woning?

86%

90%

87%

84%

84%

75%

14%

10%

13%

16%

17%

25%

Totaal

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

5 of meer

Nee Ja

Ruim één op de tien Nederlanders (14%) heeft een elektronische 
inbraakinstallatie of inbraaksignaleringsinstallatie in hun woning 
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Waarom heeft u géén inbraakinstallatie/inbraaksignaleringsinstallatie?

14%

35%

44%

16%

Ik denk dat het niet helpt om inbrekers 
tegen te houden      

Ik ben hier niet mee bezig, ik denk dat het 
duur is    

Ik heb hier geen behoefte aan, er valt bij mij 
niets te beschermen of te halen  

Andere reden

Basis: respondenten zonder inbraakinstallatie in hun woning (n=902) 

“Heb een waakhond”

“Ik woon in een afgesloten appartementencomplex”

“Huis voorzien van goed hang en sluitwerk”

“Systemen zijn hack-gevoelig”

“ Huurhuis. Te dure investering”

“Ik woon in een kleine studentenhuurwoning”

“Het is te duur”

“Een installatie suggereert dat er iets te halen valt, dat beschermd dient te 

worden”

“Niet aan toegekomen”

“Ik woon bij mijn ouders, zij beslissen het”

“Ik heb veiligheidscamera's rond mijn huis”

De meeste Nederlanders hebben geen behoefte aan een 
inbraakinstallatie, omdat er bij hun niks te beschermen of halen valt, of ze 
zijn er niet mee bezig en vinden het te duur 
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Wie heeft de installatie aangelegd?

“Gratis via woningbouw”

“Bouwvereniging”

“De woning”

“Weet ik niet meer”

“Zelf geïnstalleerd”

59%

30%

1%

De installatie is aangelegd door een 
(beveiligings)installateur

Ik heb de installatie zelf aangelegd (en gekocht via 
internet of een bouwmarkt)

Anders

Basis: respondenten met een inbraakinstallatie in hun woning (n=152) 

Hoe komt u aan uw inbraakinstallatie? 

47%

32%

17%

5%

Gekocht/verkregen via een 
(beveiligings)installateur

Gekocht/verkregen via een bouwmarkt of 
winkel of relatie

De inbraakinstallatie zat al in de woning

Anders

“Zat al in de woning”

“De vorige bewoner”

Bijna de helft van de mensen met een inbraakinstallatie heeft deze 
verkregen via een (beveiligings)installateur. Een iets grotere groep (59%) 
heeft de installatie ook aan laten leggen door een (beveiligings)installateur. 
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Bij ruim de helft van de mensen met een inbraakinstallatie, is de installatie 
aangesloten op rookmelders en op een alarmcentrale/meldkamer

55%

42%

3%

Ja

Nee

Ik heb geen rookmelders in mijn woning

Zijn op uw inbraakinstallatie ook rookmelders aangesloten? 

56%

45%

Ja

Nee

Is uw installatie aangesloten op een alarmcentrale/meldkamer?

Met name de grotere huishoudens hebben hun rookmelders aangesloten op hun inbraakinstallatie. Bij huishoudens van vijf personen of meer 
heeft 63% rookmelders aangesloten, bij eenpersoonshuishoudens is dit 51%. Ook zijn de installaties in grotere huishoudens vaker aangesloten op 
een alarmcentrale. 77% van de huishoudens van vijf personen of meer hebben een installatie die aangesloten is op een alarmcentrale, bij 
eenpersoonshuishoudens is dit 49%.

Basis: respondenten met een inbraakinstallatie in hun woning (n=152) 
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DANK U
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