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OMGAAN MET 
OVERVALLEN

Peter Schoevaars, operationeel specialist 
van de Nationale Politie bij de landelijke 
overvalcoördinatie, vertelt over het belang van 
gezamenlijk optreden, preventie en beveiligen en 
geeft tips over hoe te handelen bij een overval.



Landelijke overvalcoördinatie, 
ketenaanpak en hogere straffen hebben 
effect.Nog nooit was het aantal overvallen 
in Nederland zo laag. Toch houdt de 
angst voor geweld bij ondernemers aan. 
Peter Schoevaars, operationeel specialist 
van de Nationale Politie bij de landelijke 
overvalcoördinatie, vertelt over het belang 
van gezamenlijk optreden, preventie 
en beveiligen en geeft tips over hoe te 
handelen bij een overval.

In 2013 daalde het aantal overvallen met 18 
procent. In 2014 en 2015 zette deze trend 
door. Uit cijfers van de Landelijke Eenheid 
van de Nationale Politie (LE) blijkt dat er in 
2014 en 2015 respectievelijk 1.267 en 1.239 
overvallen werden gepleegd. Dit aantal is nog 
nooit zo laag geweest’, zegt Schoevaars. 

Aantal overvallen terugdringen 
De strijd tegen de overval wordt gevoerd in 
het kader van het high impact crime project 
van de Nederlandse Politie. Met succes, want 

er worden minder overvallen gepleegd, maar 
ook meer verdachten aangehouden en door 
het Openbaar Ministerie afgehandeld. ‘De 
gezamenlijke aanpak van politie, het Openbaar 
Ministerie, gemeenten, het bedrijfsleven en 
particuliere beveiligingsbedrijven werkt goed’, 
zegt Schoevaars. ‘Doordat we met verschil-
lende partijen in contact staan en informatie 
uitwisselen, kunnen we problemen gerichter 
te lijf gaan.’

Ook factoren als technische ontwikkelingen, 
een verbeterde samenwerking tussen de 
politie en beveiligingsbedrijven en Burgernet 
dragen volgens Schoevaars bij aan het suc-
ces. ‘Dankzij filmpjes van burgers kunnen we 
daders nu sneller lokaliseren en vaker direct na 
het delict aanhouden. Een andere belangrijke 
reden voor het terugdringen van het aantal 
overvallen is een verhoging van de straffen.

Afhankelijk van het geweld dat wordt gebruikt, 
staat nu vier tot vijf jaar gevangenisstraf voor 
het plegen van een overval.’

Omgaan met overvallen



Bang voor geweld 
Hoewel het aantal overvallen afneemt, blijft 
de impact van een overval op de slachtoffers 
groot. Met name geweld boezemt onder-
nemers angst in. Zo blijkt uit onderzoek van 
Detailhandel Nederland uit mei 2014 dat maar 
liefst 62 procent van de 1000 ondervraagde 
winkeliers een verruiming van de wapenwet 
wil om zichzelf te kunnen verdedigen. Het 
onderzoek werd gedaan naar aanleiding van 
de overval op een juwelier in Deurne waarbij 
de juweliersvrouw de overvallers doodschoot. 

Volgens Schoevaars is wapenbezit geen 
oplossing. ‘Geweld lokt geweld uit. 
Preventieve maatregelen, goede beveiliging, 
samenwerken en trainingen leveren veel meer 
op. En weten hoe te handelen.’ Schoevaars 
raadt slachtoffers van een overval aan altijd te 
handelen volgens het RAAK-principe:

• Rustig blijven: overvallers komen niet voor  
 mensen, maar voor geld.

•  Accepteer de situatie: de overvaller is de 
baas. Ga ervan uit dat wapens echt zijn.

•  Afgeven: geef wat de daders vragen. Geld 
en goederen zijn vervangbaar.

• Kijken: probeer een signalement van de  
 daders op te nemen.

‘Er zijn verschillende soorten overvallers: pro-
fessionele en minder professionele. De profes-
sional houdt zijn vinger naast de loop, een 
amateur houdt zijn vinger ‘aan de loop’. Met 
name die laatste is levensgevaarlijk. Schrikt hij 
en knijpt hij dan gaat het vuurwapen af.’

Volgens Schoevaars is het belangrijk om 
vooral niet het gevecht aan te gaan als je 
wordt overvallen. ‘Meewerken en niet in de 
ogen kijken, werkt beter. Overvallers willen 
niet worden herkend. Het is hit and run; in 30 
tot 60 seconden is een overval gebeurd.Denk 
dus aan je eigen veiligheid en die van anderen.’

De operationeel specialist zegt dat onder-
nemers niet moeten schromen de politie te 
bellen als ze iets verdachts opmerken. ‘Bel 
112 als je het gevoel hebt dat je zaak wordt 
afgelegd. Met name bij georganiseerde over-
vallen wordt een zaak langere tijd in de gaten 
gehouden voordat hij wordt overvallen. Het 
type ‘hit and run’ overvaller komt vaker uit de 
buurt en opereert alleen. Hij rent binnen dreigt 
met geweld, graait de kassa leeg en is weer 
weg.’
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‘Voorkomen is beter dan
genezen en dat geldt zeker
voor overvallen’



Preventieve maatregelen: beveiligen 
‘Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt 
zeker voor overvallen’, zegt Schoevaars. ‘We 
moeten het samen doen.’ De afgelopen jaren zijn 
volgens hem veel maatregelen genomen. Zo zijn er 
in steeds meer winkelstraten ‘slimme’ camera’s aan-
wezig en gebruiken verschillende winkels al DNA 
spray, wat daders kan linken aan de locatie.

Zeer doeltreffend vindt Schoevaars de mogelijkheid 
voor ondernemers om via Particuliere Alarmcen-
trales via Live View rechtstreeks in contact te staan 
met de politie als er iets gebeurt. Op de meldkamer 
kunnen wij door de Live View functie terug- en 
meekijken. Wij weten dan direct wat ons te doen 
staat én wat het signalement van de dader is. Het 
is wel belangrijk dat camera’s op de juiste plek han-
gen. Bevestig ze niet alleen op een ‘handige’ plek 
voor de bedrading, maar zorg ook voor camera’s 
rond en achter de toonbank. En controleer elke dag 
of ze nog steeds goed gericht staan.’

Bron: CCV

http://www.securitas.nl/nl/Oplossingen/monitoring-diensten/live-view/?_ga=1.251151046.1349774507.1408977984?utm_source=whitepaper&utm_medium=organic&utm_campaign=2017_03_liveview&utm_term=Liveview&utm_content=Verwijzing_naar_LandingspageLiveview


Een overval? 



Tips om een overval te voorkomen

• Maak duidelijk: hier valt niets te halen. Plak opvallende stickers op de deur met 
 mededelingen als: ‘kassa’s worden regelmatig afgeroomd’ en ‘camerabeveiliging’.

• Beperk de buit. Stimuleer pinbetalingen zodat er minder contant geld in de kassa ligt. 
 Zorg voor afroomkluizen waarin groot geld direct kan worden opgeborgen. Investeer in sloten met  
 tijdvertraging. Houd omzetcijfers en beveiligingsmaatregelen voor u en loop er niet mee te koop  
 (bijvoorbeeld tijdens een informele bijeenkomst).

• Zorg voor veilig geldtransport. Neem geen geld mee naar huis. Overweeg professioneel geldtransport   
 Doet u het toch zelf, zorg dan voor voldoende afwisseling in tijdstip, dag en route en ga met minimaal    
 twee personen.

• Let op verdacht gedrag. Wees alert op personen die meer dan gewone belangstelling tonen voor de    
 inrichting van de zaak. Meld verdachte personen direct aan de politie.

• Let goed op zwakke momenten. Open en sluit de zaak altijd met z’n tweeën. Tel geld in een afgesloten   
 ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers. Ga na sluiting niet meer terug de winkel in en spreek  
 af met uw beveiligingsbedrijf dat ze meteen komen kijken als dit wel gebeurt.

• Zorg voor veiligheidsprocedures. Maak afspraken over het openen en sluiten van de zaak of vraag een  
  beveiligingsbedrijf via een camera live mee te kijken. Zorg voor een sleutel- en geldplan. Informeer ook   
 parttimers, invalkrachten en nieuwe medewerkers over veiligheidsprocedures.

• Zet uw medewerkers in. Zorg voor voldoende mensen op de juiste plaats. Bespreek regelmatig risico 
 momenten en -punten met uw team. Bij voorkeur op een vast moment in de week. Laat uw  
 medewerkers een overvaltraining volgen.

Cijfers  
De doelstelling van minister Opstelten was destijds het aantal overvallen terug te brengen tot minder 
dan 1900 in 2014. Deze doelstelling werd, met 1633 overvallen, al in 2013 gehaald. Sinds 2009 
is het aantal overvallen meer dan gehalveerd. Stond de teller in 2009 en 2010 op respectievelijk 
2898 en 2572 overvallen, in de jaren daarna liep het aantal overvallen terug. In 2014 werden 1267 
overvallen gepleegd, in 2015 waren dat er 1239. Het ophelderingspercentage is met 32 procent nog 
nooit zo hoog geweest als nu. 

Live View 
Live View vergroot de pakkans van overvallers. Live View zet camerabeelden direct door naar de 112 
meldkamer. Alle hulpdiensten - politie, ambulance en brandweer - zijn aangesloten. Klik hier om te 
zien hoe Live View in de praktijk werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=yMhLh2kuE08?utm_source=whitepaper&utm_medium=organic&utm_campaign=2017_03_liveview&utm_term=Liveview&utm_content=Verwijzing_naar_Liveview_YouTube


Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.
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Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Wat doet u na een overval?

• Bel 112 voor hulp

• Houd vervolgens de telefoon vrij

• Sluit de deur, laat niemand binnen en geef niemand informatie

• Kom nergens aan zodat er geen sporen worden achtergelaten

• Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige

• Laat iedereen zo snel mogelijk opschrijven wat ze hebben gezien of gehoord

• Wacht de politie buiten op

Wist u dat? 
De meeste overvallen vinden plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag. Piekuren liggen tussen 15.00 en 
18.00 uur en op koopavonden tussen 20.00 en 22.00 uur.

Checklist voor eigenaren met een eenmanszaak of zaak met enkele medewerkers: checklist-bent-u-over-
valproof.pdf.

mailto:info%40securitas.nl?subject=
https://www.securitas.nl
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Database_overvalpreventie/checklist-bent-u-overvalproof.pdf?utm_source=whitepaper&utm_medium=organic&utm_campaign=2017_03_checklist&utm_term=Overvalproof&utm_content=Verwijzing_naar_Checklist_Overvalproof
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Database_overvalpreventie/checklist-bent-u-overvalproof.pdf?utm_source=whitepaper&utm_medium=organic&utm_campaign=2017_03_checklist&utm_term=Overvalproof&utm_content=Verwijzing_naar_Checklist_Overvalproof

