
Hoe staat het nu met overvallen?

Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 is het  
aantal overvallen met 15% gedaald. Het ophelde-
ringspercentage nadert de 30%. 

Waar wil het ministerie van Veiligheid en 
Justitie dat het heen gaat?

Het aantal daders dat wordt bestraft, moet de  
komende vier jaar verdubbelen. Daarvoor moet  
het ophelderingspercentage naar 40%. Het aantal  
overvallen moet dalen van 2.900 in 2009 
naar 1.900 per jaar in 2015 (het niveau van 2006).

Overvallen in 2011 (januari t/m augustus) 

Per sector, in vergelijking met 2010  
(januari t/m augustus)*: 
• 461 overvallen op woningen (- 5% t.o.v. 2010)
•  427 overvallen in de detailhandel  

(- 22% t.o.v. 2010)
• 218 overvallen op horeca (- 6% t.o.v. 2010)
• 169 overvallen in de transport (- 25% t.o.v. 2010)
*bron: e-magazine aanval op de overval: www.aanvalopoverval.nl

Getuige van een overval?

•  Zorg dan altijd eerst voor je eigen veiligheid.  
Pak dan je mobiel om een filmpje of foto’s te  
maken. Bel vervolgens 1-1-2 en neem contact  
op met de politie.

•  Bel ook 1-1-2 als je een vermoeden hebt  
dat mensen van plan zijn een misdaad te  
plegen. Omdat ze bij een huis, winkel of bedrijf  
bijvoorbeeld iets te nadrukkelijk naar bewakings- 
camera’s kijken of vluchtwegen onderzoeken.  
Hoe sneller de politie ter plaatse kan zijn,  
hoe groter de pakkans van de overvallers.  
Of neem een foto of maak een filmpje van  
de verdachte situatie. 

Upload filmpjes en foto’s  op  
www.nationale-recherche.nl

Heb je een filmpje of foto’s van een overval?  
Upload deze op www.nationale-recherche.nl. Daar 
zorgen ze dat het getuigenmateriaal snel terecht 
komt bij het team dat de opsporing leidt. Alleen de 
recherche van de regio die de opsporing leidt kan de 
beelden van de site downloaden. De beelden worden 
niet openbaar gemaakt.  

Onderzoek 
Wat zou Nederland doen als  
getuige van een overval?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie start op 10 
oktober met de campagne ‘Pak de overvaller. Pak 
je mobiel’. Om deze campagne kracht bij te zetten 
is onderzoek gedaan onder ruim 550 Nederlanders 
naar de vraag hoe zij denken te reageren wanneer ze 
getuige zijn van een overval. 

Waar denkt Nederland de politie het meest 
mee te helpen bij een overval?

•  Foto- en/of filmmateriaal van de dader geven: 35%
• Een goed signalement geven: 34% 
• Direct 1-1-2 bellen: 27%
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Hoe denkt Nederland te reageren  
op een overval?

• Ik bel direct de politie/1-1-2: 64%
•  Ik noteer het kenteken van het  vluchtvoertuig: 51%
•  Ik blijf goed observeren voor een goed  

signalement: 50%
•  Ik maak een filmpje of foto’s met mijn mobiel  

van de dader: 30%

Filmen of fotograferen met mobiel

•  Zo’n 40% van de Nederlanders zegt eerder hun  
mobiel te pakken bij een overval wanneer er geen  
andere getuigen zijn.

•  Bijna driekwart is van mening dat je als getuige van 
een overval altijd moet proberen te filmen  
of fotograferen.

•  Zo’n 35% zegt alleen maar beeld op te nemen als  
getuige wanneer ze zichzelf niet bedreigd voelen en 
18% doet dit alleen wanneer ze zich verdekt kunnen 
opstellen.

•  Bijna 24% laat zich weerhouden van het maken van 
actie uit angst dat hun identiteit wordt achterhaald 
en 21% is bang betrokken te raken bij de overval. 

Opvallende verschillen in leeftijd

Ook wanneer het vermoeden bestaat dat er een  
overval gaat plaatsvinden, wordt geadviseerd actie te 
ondernemen door te filmen of fotograferen of de  
politie te bellen.  
Zo’n 36% van Nederland zegt bij een vermoeden zeker 
de politie te bellen en dit neemt toe naar mate men 
ouder is: van de 60-plussers zou 55% zeker de politie  
bellen, terwijl van de jongeren (onder de 30) slechts 
11% de politie denkt te bellen. 

Ouderen zijn ook iets minder bang om als getuige  
betrokken te raken bij een overval dan jongeren: bij 
de vraag naar redenen om eventueel geen actie te 
ondernemen bij het zien van een overval blijkt angst 
voor slechts 14% van de 60-plussers een reden om 
niets te doen, terwijl dat voor 30% van de jongeren 
onder de 30 een reden is. 

Recente cases met getuigen die hun  
mobiel gebruikten

Maandag 2 mei 2011 – Maandag 2 mei 2011  
rond 10.40 uur komt een man binnen bij de juwelier 
Red Ruby in de Wagenstraat in Den Haag. Hij begint 
een gesprek met de eigenaar en korte tijd later komt 
een tweede man binnen. De eerste haalt daarop een 
vuurwapen met geluiddemper uit zijn tas en bedreigt 
daarmee de juwelier. Nadat die is vastgebonden,  
nemen de daders een groot aantal sieraden en goud 
mee. Opvallend feit is dat de daders op de ochtend 
van de overval op maandag 2 mei een tijd op een 
terras aan de overkant hebben gezeten. Dat was 
ongeveer tussen 09.45 en 10.30 uur. Twee mannen 
in alle vroegte op een terras in Den Haag, dat klinkt 
toch niet verdacht? Dat vond één getuige van wel en 
hij maakte stiekem een foto van de twee op het ter-
ras. Deze foto wordt mede gebruikt bij de opsporing 
van de daders.

Dinsdag 3 oktober 2010 – Dinsdag 3 oktober 2010 
rond 10.00 uur komen drie mannen juwelier Scheich 
binnen aan de Oosterstraat in Groningen. Ze bedrei-
gen de juwelier met een vuurwapen en gaan ervan-
door met een onbekende hoeveelheid sieraden. 
Buiten bedreigen ze nog enkele voorbijgangers. Een 
overbuurman maakt vanuit een winkel aan de over-
zijde van de straat een opname van deze overval. Dit 
heeft geholpen bij het oplossen van deze zaak.  

www.nederlandveilig.nl


