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Overvalbestrijding 
door politie en partners
Overvallen zijn ernstige misdrijven. Ze heb
ben grote impact op slacht offers. Daarom 
geeft de politie prioriteit aan de bestrijding 
ervan. Ook partners van de politie zetten 
zich in om overvallers te stoppen.

Wie doet wat?
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Wat doet de  politie? 
De meldkamer stuurt agenten 
direct naar de plaats van de 
overval en naar vluchtwegen.  
Als een politiehelikopter 
beschikbaar is, zoekt die mee 
naar de daders (de heli staat in 
direct contact met de meld
kamer en geeft camerabeelden 
live door). 
Om de kans op aanhouding te 
vergroten, vraagt de politie het 
publiek om informatie door te 
geven. Dit doet zij bijvoorbeeld 
via Burgernet enTwitter. 
Geschikte beelden van de 
overvallers verspreidt de politie 
zo snel mogelijk. Wie de daders 
herkent, kan meteen contact 
opnemen met de politie. 
Anoniem informatie doorgeven, 
kan ook via Meld Misdaad 
Anoniem (08007000). Verder 
stelt de politie sporen veilig en 
doet zij buurtonderzoek. 

Wat doen partners?
Belangenbehartigers Detailhan
del Nederland en Horeca 
Nederland nemen initiatieven 
om overvallen te voorkomen, 
zoals het gebruik van afroom
kluizen en de inzet van stewards 
in winkelcentra. Ook andere 
partners, zoals gemeenten, 
Openbaar Ministerie, Reclasse
ring en de Kamer van Koop
handel doen wat ze kunnen.  
Zo eist het OM zware straffen 
tegen overvallers en bezoekt 
Reclassering Nederland samen 

met wijkagenten gestrafte 
overvallers om te voorkomen dat 
ze weer de fout in gaan.

Wat kunt u zelf doen?
Niet alle overvallen zijn te 
vermijden. Maar u kunt wel zelf 
maatregelen nemen. Zo ver  
 kleint u de kans dat u en uw 
collega’s slachtoffer worden. 
Ook is het goed om te weten 
wat u kunt doen als het toch 
zover komt.
 
Hoe voorkom ik een overval op 
mijn bedrijf?
Overvallers komen meestal voor 
geld. De dader wil dit zo snel 
mogelijk in handen krijgen 
zonder herkend te worden. Hoe 
kunt u het beste handelen?
· Maak een draaiboek waarin 

staat wat u doet als er een 
overval plaatsvindt.

· Meld opvallend gedrag binnen 
en buiten de zaak direct via het 
alarmnummer 112.

· Laat leiding en medewerkers 
duidelijk zichtbaar zijn in het 
bedrijf, met name rond de 
kassa’s.

· Leg geld, cadeau en waar   
de bonnen en telefoon kaarten 
nooit in het zicht van klanten.

· Monteer een transparant 
scherm boven de kassa tegen 
‘kassagrepen’.

· Stimuleer pin en chipknip
betalingen.

· Room de kassa regelmatig af 
en berg groot bedragen direct 

op in een afroomkluis met 
tijdslot of slotvertraging.

· Tel geld in een afgesloten ruim
te, onzichtbaar voor buiten
staanders.

· Open en sluit de winkel nooit 
alleen, wees alert en kijk goed 
om u heen. 

· Zorg voor goede buiten
verlichting, zodat u altijd ziet 
wie naar binnen wil.

· Sluit de personeels en 
magazijningang altijd af, ook 
tijdens openingstijden.

· Neem dagopbrengsten nooit 
mee naar huis. Schakel een 
professioneel waardetrans
portbedrijf in.

· Installeer een overvalknop
·  Breng geld altijd met twee 

personen naar de bank op 
wisselende tijdstippen en via 
wisselende routes.

Wat te doen bij een overval?
Mocht u toch het slachtoffer van 
een woningoverval worden volg 
dan het RAAKprincipe:
·  R Rustig blijven; overvallers 

komen meestal voor het geld.
·  A Accepteren; pleeg geen 

verzet. Ga er altijd van uit dat 
wapens echt zijn.

·  A Afgeven; geef wat de daders 
vragen. Geld en goederen zijn 
vervangbaar.

·  K Kijken; neem zoveel mogelijk 
kenmerken van de daders op 
(lengte, kleding, spraak etc.)
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