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BEOORDELINGSFORMULIER      Blad 1 van 2 
KOSTENVERDEELSLEUTEL TEN BEHOEVE VAN DE COLLECTIEVE BEVEILIGING WOLVEGA 

 

 

Naam bedrijf:  ………………………………….       Adres:   ………………………………………………….. 

 

Kruis bij elk van de onderstaande criteria de waarde aan welke op uw onderneming / instelling van toepassing is. 

 

 TERREINOPPERVLAKTE   

De totale terreinoppervlakte van het 

bedrijventerrein van uw bedrijf: 

 

               < . 500 m2     1 pt 

  < 1000 m2    3 pt 

  < 3000 m2    5 pt 

  < 5000 m2    7 pt 

  > 5000 m2  11 pt 

 

 AANTAL PERSONEELSLEDEN 

Bij het aantal personeelsleden per bedrijf geldt het 

volgende: 

 

     1 -     3      1 pt 

     4 -     8      3 pt 

     9 -     18      5 pt 

   19 -     50     7 pt 

   51 -   100     9 pt 

 > 101      10 pt 

 

 

 

 

 WAARDE GOEDEREN / INVENTARIS / 

NEVENSCHADE  

De mogelijke schade/waarde aan machines, 

goederen en inventaris. Gevoeligheid van de 

verstoorde processen (b.v. het verstoren clean 

rooms, afdelingen welke onder haccp vallen, 

dataverlies etc.) 

 

    Heel klein   <..€   250.000                 1 pt 

 Klein        <  €   750.000                 3 pt 

 Middel        < €  1.250.000                6 pt 

 Groot          < €  2.500.000       9 pt 

         Zeer groot   > €  2.500.000  11 pt 

   

ATTRACTIVITEIT 

Attractiviteit van goederen (waardevol/gemakkelijk 

verhandelbaar)  en inventaris, aantrekkelijke 

bedrijven in de omgeving (aanzuigende werking). 

Veel ingangen, veel raamoppervlak.  

 

 laag      3 pt 

 matig      5 pt 

 middelmatig     8 pt 

 groot    12 pt 

 

 

 

Criterium: Totaal aantal 

risicopunten:  

Terreinoppervlakte 

 

 

Aantal personeelsleden 

 

 

Waarde 

 

 

Attractiviteit 

 

 

Totaal:  

 

 

 

 RISICOKLASSEN-INDELING 

 

 Klasse 1:       0 -   5 pt 

 Klasse 2:       6 - 10 pt 

 Klasse 3:     11 - 15 pt 

 Klasse 4:     16 - 20 pt 

 Klasse 5:     21 - 25 pt 

 Klasse 6:          > 26  pt 

 

 

Het totaal van deze criteria bepaalt het aantal risicopunten. Op grond hiervan vindt indeling plaats in een van de 

categorie: 

Transporteren naar kader 

van categorie-indeling op  

blad 2 
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VERVOLG                Blad 2 van 2 

KOSTENVERDEELSLEUTEL TEN BEHOEVE VAN DE COLLECTIEVE BEVEILIGING WOLVEGA 

 

 

Bonussysteem 1 

Een bedrijf kan bonuspunten krijgen voor het bebouwde oppervlak. Bonuspunten worden in mindering gebracht 

op het totaal aantal risicopunten.  

 

 < 75% bebouwd  2 bonuspunt 

 < 50% bebouwd  4 bonuspunten 

 < 25% bebouwd  6 bonuspunten 

 

 

 

Bonussysteem 2 

Een bedrijf kan bonuspunten krijgen voor de preventieve inspanningen en beveiligingsmaatregelen die genomen 

zijn. Bonuspunten worden in mindering gebracht op het totaal aantal risicopunten. Er kan eenmaal aanspraak 

gemaakt worden op één van de onderstaande bonussen. 

 

 Goed hang- en sluitwerk.       1 bonuspunt 

 Goed hang- en sluitwerk + inbraakdetectie (gedeeltelijk).   2 bonuspunten 

 Goed hang- en sluitwerk + inbraakdetectie (totale pand).   3 bonuspunten 

 Goed hang- en sluitwerk + terrein/gebouw deels omgeven door hekwerk +  

inbraak detectie.        4 bonuspunten 

 Goed hang- en sluitwerk + terrein/gebouw volledig omgeven door hekwerk +. 

inbraak detectie + volledige terreinverlichting + camera’s en/of rolluiken. 5 bonuspunten 

 Goed hang- en sluitwerk + terrein/gebouw volledig omgeven door hekwerk +. 

inbraak detectie + camera’s en/of rolluiken + drieploegen (niet in het weekend).5 bonuspunten 

 Wonen bij bedrijf, en/of 24/7  productie.     . 6 bonuspunten 

 Permanente (24/7)  mensbewaking (b.v. portier).    6 bonuspunten 

 Goed hang- en sluitwerk + terrein/gebouw volledig omgeven door hekwerk +  

inbraak detectie in combinatie met compartimentering van vitale ruimten +   

 volledige terreinverlichting + camera’s en/of rolluiken.   7 bonuspunten 

 

 CATEGORIE-INDELING 

Totaal aantal risicopunten 

(blad 1) 

 

Aantal bonuspunten 

(blad 2) 

_ 

Totaal aantal punten 

(blad 1 en 2) 

 

 

 

Totaal aantal 

punten 

Categorie 

0 - 5   Categorie 1 

6 - 10   Categorie 2 

11 - 15   Categorie 3 

16 - 20   Categorie 4 

21 - 25   Categorie 5 

> 26   Categorie 6 

 

 

Opgesteld d.d. ………………………………      Door: ……………………………….(naam) 

 

 

Besproken met: ……………………………. Kopie afgegeven:    nee         ja  


