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Retail hostesses Trigion in 
Hoog Catharijne Utrecht
Trigion heeft tijdens de drukke dagen 
voor Sinterklaas een team van vier 
retail hostesses ingezet in Hoog 
Catharijne. Trigion is de vaste 
beveiligingspartner van het winkel-
centrum en in overleg ontstond het 
idee om rond de feestdagen meer 
aandacht te geven aan gastvrijheid, 
zonder afbreuk te doen aan de 
veiligheid. Naast het welkom heten 
van bezoekers waren de hostesses 
een aanspreekpunt voor onder meer 
ouders die hun kinderen uit het oog 
waren verloren. Eind december 
wordt opnieuw een team hostesses 
ingezet in Hoog Catharijne.

ASB-Security continueert 
DigiAlarm KPN
KPN heeft per 1 november de 
exploitatie van de dienst DigiAlarm 
overgedragen aan ASB-Security, die 
de dienst als Alarm Transmissie 
Service Provider (ATSP) continueert 
onder de naam DigiAlarm.net. De 
dienst maakt gebruik van de be-
trouwbare infrastructuur van KPN en 
wordt naar de PAC’s ontsloten via de 
KPN DigiAlarm gateway. Als enige 
alarmtransmissiedienst (end-to-end) 
is DigiAlarm.net gecertificeerd door 
KIWA conform de Europese Norm 
NEN-EN 50136:2012. DigiAlarm.net is 
volledig conform de NPR 8136 en 
biedt geborgde beschikbaarheid door 
toepassing van onafhankelijke 
betrouwbare providers (KPN vast en 
Vodafone mobiel) met 24/7 beheer 
vanuit een Nederlands Beheercen-
trum. Zie ook www.digialarm.net.

Nieuw contract NS Reizigers 
met Andor Security Service
NS Reizigers afdeling 
Concernveiligheid heeft de 
raamovereenkomst met 
Andor Security Service 
vroegtijdig verlengd tot 
2021. Het beveiligingsbedrijf 
heeft afgelopen twee jaar hondenge-
leiders op verschillende spoorweg-
emplacementen en NS-stations 
ingezet ter bestrijding van graffiti en 
overlast op de stations.
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Jaarlijks 1,14 miljoen misdrijven

Veiligheidszorg kostte 780 euro 
per persoon in 2012
In 2012 is ruim 13 miljard euro 
uitgegeven aan preventie en 
bestrijding van criminaliteit, 
verloedering en overlast. Dat 
komt neer op 780 euro per 
persoon.

Sinds 2009 zijn de uitgaven aan 
veiligheidszorg vrijwel gelijk 
gebleven, meldt het CBS. Het 
gemiddelde van 780 euro per 
hoofd van de bevolking is drie 
euro meer dan in 2011. Tussen 
2002 en 2009 groeiden de 
gemiddelde uitgaven per persoon 
nog met enkele tientallen euro’s 
per jaar, maar daarna zijn ze 
nauwelijks toegenomen. De 

rijksoverheid is met ruim 9,5 
miljard, 73 procent van het totaal, 
veruit de grootste financier van 
veiligheidszorg in Nederland. Het 
bedrijfsleven betaalt 14 procent 
van de veiligheidszorg, huishou-
dens dragen voor 8 procent bij. 
Lokale overheden zijn goed voor 
5 procent. Met 6 miljard euro 
ging in 2012 bijna de helft van de 
uitgaven naar preventie. De 
politie en beveiligingsbedrijven 
zijn hiervan de grootste aanbie-
ders. Ruim een vijfde gaat naar 
opsporing, vooral door de politie. 
Aan de tenuitvoerlegging van 
straffen, hoofdzakelijk door de 
DJI, werd 18 procent uitgegeven.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalt. In 2012 
werden er 1,14 miljoen criminele acties geregistreerd door de 
politie, blijkt uit het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 
2012, waarin cijfers staan van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, de Raad voor de Rechtspraak en het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Volgens de onderzoekers is het aantal geregisteerde criminele acties 
15 procent minder dan in 2005. Het aantal vermogensmisdrijven, 
vernielingen, gewelds- en seksuele misdrijven, verkeersmisdrijven en 
drugsmisdrijven liep stuk voor stuk terug. Alleen het aantal misdrijven 
waarbij een (vuur)wapen werd gebruikt nam toe met 8 procent sinds 
2005, zo meldden de onderzoekers.
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