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1 Inleiding 

In 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de landelijke prioriteiten voor de politie vastgesteld 

voor de periode tot en met 2014.
1
 Hierbij zijn onder andere overvallen en straatroof benoemd als 

delicten met een hoge impact voor het slachtoffer, de zogenaamde high impact crime. Voor deze 

vormen van gewelddadige vermogenscriminaliteit is vastgesteld dat zij de komende jaren met 
voorrang moeten worden aangepakt. Beide delicten komen in dit onderzoek aan de orde. 

De Taskforce Overvallen heeft zichzelf in het kader van het Actieprogramma Ketenaanpak 

Overvalcriminaliteit (Landelijke Taskforce Overvallen, 2011) als doel gesteld om in 2014 in 

samenwerking met alle relevante partners het aantal overvallen te hebben teruggedrongen tot 

maximaal 1900 per jaar. Dit is ongeveer het aantal overvallen dat in 2006 werd gepleegd. Andere 

doelen zijn het oplossingspercentage overvalcriminaliteit te laten stijgen naar 40 procent (in 2010 

23%) en het percentage veroordeelde overvallers te hebben verhoogd naar 32 procent (in 2010 16%).  

Om deze doelstellingen te kunnen behalen, is continu zicht op – de ontwikkeling van – het fenomeen 
overvallen gewenst zodat de Taskforce met behulp van up-to-date informatie gericht kan sturen op de 

aanpak. In 2010 is dit inzicht verschaft middels een eerste landelijke analyse overvallen over 2009. De 

portefeuillehouder gewelddadige vermogenscriminaliteit heeft, namens de Raad van Korpschefs, 

opdracht gegeven om op soortgelijke wijze ook de jaren 2010 en 2011 te onderzoeken. Deze analyse 
is daarvan het resultaat.  

In tegenstelling tot overvallen, is het thema straatroof tot op heden onderbelicht. Er is recent geen 

landelijk onderzoek gedaan naar dit fenomeen, waardoor de informatiepositie beperkt is. Het is 

bekend dat er veel straatroven worden gepleegd, jaarlijks ongeveer 8000, maar er is weinig zicht op 

de aard, omvang en ontwikkeling van deze criminaliteitsvorm. Het vergroten van de informatiepositie 

met betrekking tot de straatroofproblematiek kan de aanpak van dit fenomeen faciliteren. In deze 

analyse is een eerste studie verricht naar straatroof om, op een vergelijkbare wijze als eerder verrichte 
studies naar overvallen, inzicht te verschaffen in aard en omvang. 

1.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De centrale doelstelling van de analyse is: ‘Het vergroten van inzicht in de (ontwikkeling van) de 

overval- en straatroofcriminaliteit in Nederland, teneinde de strategische besluitvorming en de aanpak 

op operationeel niveau te ondersteunen’. Om deze doelstelling te behalen, zijn de volgende 
onderzoeksvragen opgesteld.  

Overvallen: 

• Wat is de aard, omvang en ontwikkeling van overvallen (waarbij we onder andere kijken naar 

pleeglocaties, tijdstippen, geweldgebruik, buit en slachtoffers)? 

• Wat zijn de kenmerken van verdachten van overvallen (herkomst, leeftijd, geslacht, 

pleeglocatie-woonlocatie, antecedenten)? 

• Wat is de spreiding van overvallen over de politie-eenheden? 

 

Straatroven: 

• Wat is de aard en omvang van straatroven (waarbij we onder andere kijken naar pleeglocaties, 

tijdstippen, geweldgebruik en buit)? 

• Wat zijn de kenmerken van verdachten van straatroven (herkomst, leeftijd, geslacht, 

pleeglocatie-woonlocatie, antecedenten)? 

• Wat zijn de kenmerken van slachtoffers van straatroven? 

• Wat is de spreiding van straatroven over de politie-eenheden? 

                                                   
1 Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011). Landelijke prioriteiten politie. Brief Tweede Kamer, kenmerk: 2011-2000169325. 
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De analyse verschaft inzicht in de aard en omvang van straatroven en in de aard, omvang en 

ontwikkeling van overvallen. Daarnaast zijn de kenmerken van verdachten en slachtoffers van 

straatroof en de (ontwikkeling van) kenmerken van verdachten en slachtoffers van overvallen 

beschreven. Wat betreft overvallen zijn de resultaten vergeleken met eerdere analyses (onder andere 

de Landelijke analyse overvallen 2009), zodat de ontwikkeling in beeld kon worden gebracht. Daar 

waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met 2006, het jaar waarin het aantal overvallen op het 

streefniveau lag. Voor straatroof is het beschrijven van een ontwikkeling nog niet mogelijk, omdat er 
geen eerdere vergelijkbare landelijke analyses beschikbaar zijn. 

In dit rapport is, vooruitlopend op de invoering van de Nationale Politie, uitgegaan van de tien nieuwe 

eenheden. Bij de beschrijving per eenheid wordt kort ingegaan op de omvang in de huidige 
politieregio’s. 

1.2 Afbakening onderzoek 

De delicten ‘overval’ en ‘straatroof’ komen niet als zodanig voor in het wetboek van strafrecht. Met 

deze termen wordt gedoeld op de artikelen 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht. In het 

eerstgenoemde artikel is sprake van “diefstal voorafgegaan, vergezeld, of gevolgd van geweld of 

bedreiging met geweld jegens personen”. In art. 317 Sr gaat het om “door geweld of bedreiging met 

geweld iemand dwingen tot afgifte van een goed”. Ter onderscheiding van straatroof wordt een 

overval gedefinieerd als: 

Het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen 

personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland dan wel georganiseerd waardetransport, of 
de poging daartoe (Landelijk Overvalcoördinator, 2004). 

Het onderscheid tussen een straatroof en een overval is als gevolg van deze definitie afhankelijk van 

de plaats waar het delict gepleegd wordt (in een afgeschermde ruimte) of het doelwit (een gepland 

dan wel georganiseerd waardetransport). De definitie van straatroof vloeit hier als het ware uit voort: 

Het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen 

personen die zich niet in een afgeschermde ruimte bevinden, of de poging daartoe (Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2012).  

Iedere diefstal met geweld (of bedreiging daarmee) die niet valt onder een overval is daarom een 

straatroof. De term diefstal met geweld in de definitie is enigszins problematisch, de mate van het 

gebruikte geweld kan namelijk nogal variëren. Zo valt ook een tasjesroof, waarbij met een krachtige 

ruk een tas wordt weggenomen, onder de definitie van een straatroof. Het komt echter ook voor dat 

het slachtoffer verbouwereerd ‘het nakijken heeft’. Noemenswaardig geweld is dan niet gebruikt en 
niet nodig geweest, omdat het slachtoffer de tas bijvoorbeeld losjes vasthield.  

De analyse is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit verschillende politie-interne 

bronnen. Uitspraken over de verdachtenpopulatie zijn van toepassing op personen die in het Landelijk 

Overvallen en Ramkrakensysteem (LORS) en/of het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie 

geregistreerd staan als verdachte van een overval en/of straatroof. Bij verdachten gaat het om 

personen tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt, omdat er een redelijk vermoeden bestaat dat 

zij een misdrijf hebben gepleegd. Het kan zijn dat deze verdachten inmiddels niet meer als zodanig 

getypeerd kunnen worden maar dat dit niet, of niet op tijd voor deze analyse in de systemen is 

verwerkt. De gegevens uit HKS die voor deze analyse zijn gebruikt, zijn bijgewerkt tot 31 december 
2011. Antecedenten van na dat moment zijn niet meegenomen in de analyse van verdachten.   
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1.3 Methode van onderzoek en bronnen 

Reikwijdte analyse overvallen  

De analyse heeft betrekking op informatie van overvallen en verdachten van overvallen over de 

periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Voor het beschrijven van het beeld van de 

overvallen is gebruikgemaakt van een langere periode, namelijk alle overvallen die in de periode 

tussen 2006 en 2011 in LORS zijn opgenomen (zie voor een nadere toelichting bijlage I, dataset 1). 

Voor de analyse van verdachten van overvallen is de informatie gebruikt van alle personen die in de 

periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 verdacht werden van het plegen van een 

overval. Aan de verdachten uit LORS zijn gegevens toegevoegd van deze verdachten in HKS (bijlage 

I, dataset 2). De beschrijving is met name gericht op de jaren 2010 en 2011. Waar echter een 
ontwikkeling kan worden weergegeven, zijn ook gegevens van eerdere jaren gepresenteerd.  

Reikwijdte overzichtsanalyse straatroof  

Het landelijk beeld van straatroof in Nederland over 2011 is gebaseerd op cijfers uit GIDS
2
 (peildatum 

juni 2012). In GIDS is de misdrijfcategorie ‘1.4.6 Straatroof’ geselecteerd, waaronder naast straatroof 

(B70) ook tassenrollerij met geweld (B40) wordt weggeschreven. De cijfers zijn vergeleken met 2010; 

een vergelijking met eerdere jaren is niet goed mogelijk omdat van meerdere politieregio’s de cijfers in 

het landelijke systeem ontbreken. 

Voor de analyse van verdachten van straatroof is de informatie geanalyseerd van alle personen die in 

2010 en 2011 verdacht werden van het plegen van een straatroof of een tasjesroof. In tegenstelling tot 

wat bij overvallen het geval is, is er voor wat betreft straatrovers geen aparte database, zodat HKS-
gegevens de enige bron zijn. 

Werkwijze verdiepende analyse straatroof 

Voor de verdiepende analyse van straatroven zijn de in de Basis Voorziening Handhaving (BVH) 

opgenomen aangiften van straatroven gepleegd in 2011, gebruikt. We hebben een aselecte 

steekproef getrokken uit alle aangiften die van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 in BVH 

zijn geregistreerd. Ieder vijftiende dossier is geselecteerd voor analyse. De uiteindelijke steekproef 

bestaat uit 481 dossiers. De dossiers zijn aan de hand van een codeboek systematisch doorgelezen, 
gecodeerd en geanalyseerd (zie bijlage III). 

Beperkingen  

Deze analyse is gebaseerd op kenmerken van bekende verdachten uit bestaande (politie)bronnen. 

Als gevolg hiervan verschaft deze analyse inzicht in de ontwikkeling van de kenmerken van bekende 

verdachten en kunnen er geen uitspraken worden gedaan over ‘overvallers’ en ‘straatrovers’ in het 

algemeen.   

Deze analyse geeft inzicht in de straatroven waarvan aangifte is gedaan en die onder de noemer 

‘straatroof’ of ‘zakkenrollerij/tassenrollerij met geweld’ in BVH zijn opgenomen, en niet in alle in 
Nederland gepleegde straatroven. 

                                                   
2 GIDS: GIDS is de afkorting van Geïntegreerde Interactieve Database voor Strategische bedrijfsvoering. Maandelijks wordt alle regionale 

GIDS data gekopieerd naar de landelijke GIDS omgeving. 
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1.4 Leeswijzer  

Deel I van deze analyse gaat over overvallen. Om te beginnen wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de 

omvang, de temporele spreiding en de modus operandi van overvallen in Nederland. In de laatste 

paragraaf worden enkele kenmerken beschreven van categorie 2- en 3-overvallen. 

Hoofdstuk 3 is gericht op kenmerken van verdachten van overvallen in Nederland. Hier wordt onder 

meer ingegaan op geslacht, herkomst en antecedenten van de aangehouden verdachten die in LORS 

zijn opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt de situatie met betrekking tot overvallen in de eenheden 
beschreven. Deel I eindigt met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 

Deel II van het rapport schetst de stand van zaken met betrekking tot straatroof in Nederland in 2011. 

In hoofdstuk 5 wordt op basis van de politiecijfers weergegeven hoe het staat met de omvang van 

straatroof. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de wijze waarop straatroof wordt gepleegd en de 

kenmerken van de slachtoffers beschreven. Hiervoor is een representatief aantal straatroofdossiers 

gelezen en geanalyseerd. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de kenmerken van verdachten van 

straatroof. In hoofdstuk 8 ten slotte, komen de straatroven in de eenheden aan bod. Net als deel I, 
wordt ook dit deel van het rapport afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Deel III bestaat uit de nabeschouwing. Hierin worden de overeenkomsten en verschillen tussen 

overvallen en straatroof, beide vormen van gewelddadige vermogenscriminaliteit, in onderlinge 
samenhang bekeken en beschreven. 
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Deel I 

 

 

Overvallen 
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2 Overvallen in Nederland 

In dit hoofdstuk wordt de (ontwikkeling van de) aard en de omvang van de overvalproblematiek in 

Nederland beschreven. Voor dit hoofdstuk zijn LORS gegevens gebruikt, om precies te zijn dataset 1 

en dataset 4 (voor figuur 11 en 12) zoals toegelicht in bijlage I. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de 

(ontwikkeling van de) omvang weergegeven. Vervolgens wordt de temporele spreiding van de 

overvallen beschreven in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de modus operandi en 
paragraaf 2.4 gaat specifiek over de meer georganiseerde categorie 2- en 3-overvallen. 

2.1 Ontwikkeling omvang 

Zoals te zien is in figuur 1, is het aantal overvallen dat in Nederland werd gepleegd de afgelopen zes 

jaar eerst gestegen – van 2006 tot 2009 – en vervolgens afgenomen in 2010 en 2011. De Taskforce 

Overvallen heeft zichzelf tot doel gesteld om het aantal overvallen in 2014 te hebben teruggedrongen 

naar maximaal 1900 per jaar (het niveau van 2006). Als de afname van het aantal overvallen lineair 

doorzet, zoals de afgelopen twee jaar het geval is geweest (een afname met respectievelijk 11% en 
12%), dan zal deze doelstelling al in 2013 behaald worden.  

Figuur 1 Ontwikkeling aantal overvallen in Nederland 3 
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Overvallen per eenheid 

In 2011 werden in Rotterdam 432 overvallen gepleegd (zie tabel 1), dat is 19 procent van alle 

overvallen in Nederland. Amsterdam staat op de tweede plaats met 338 overvallen (15%), gevolgd 

door Oost-Nederland met 291 overvallen (13%). In de voorgaande jaren werden de meeste overvallen 

in Amsterdam gepleegd en stond Rotterdam steeds op de tweede plaats. Het aantal overvallen in 

Amsterdam is het sterkst gedaald van alle eenheden.  

In Noord-Nederland (103) en in Oost-Brabant (143) werden de minste overvallen gepleegd, het gaat 

om respectievelijk 5 en 6 procent van het totaal. Terwijl het aantal overvallen in 2011 over het 

algemeen is gedaald, laten drie eenheden een afwijkend beeld zien: in Rotterdam, Noord-Holland en 
in Limburg is het aantal overvallen in 2011 ten opzichte van 2010 gestegen.  

                                                   
3 Omdat LORS een bestand is dat continu wordt bijgewerkt, kunnen er kleine verschillen optreden in de aantallen overvallen afhankelijk 

van de peildatum. In het jaaroverzicht 2011 werd nog gesproken over 2272 overvallen, 2268 overvallen is het meest recente beeld. 
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De verdeling van het aantal overvallen over de eenheden (tabel 1) laat zien dat alleen in Amsterdam 

in 2011 minder overvallen zijn gepleegd dan in 2006. In alle andere eenheden werden in 2011 meer 
overvallen gepleegd dan in 2006. 

Tabel 1 Ontwikkeling aantal overvallen per eenheid 

Jaren 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Eenheden             

Rotterdam 348 18% 354 16% 420 17% 470 16% 427 17% 432 19% 

Amsterdam 455 24% 539 25% 523 21% 561 19% 459 18% 338 15% 

Oost-Nederland 144 8% 190 9% 244 10% 376 13% 392 15% 291 13% 

Den Haag 168 9% 188 9% 207 8% 281 10% 250 10% 212 9% 

Midden-Nederland 160 8% 207 10% 238 10% 276 9% 240 9% 205 9% 

Noord-Holland 161 8% 160 7% 160 7% 229 8% 172 7% 197 9% 

Limburg 157 8% 148 7% 160 7% 197 7% 139 5% 179 8% 

Zeeland-West-Brabant 141 7% 156 7% 218 9% 216 7% 209 8% 168 7% 

Oost-Brabant 95 5% 133 6% 170 7% 191 7% 151 6% 143 6% 

Noord-Nederland 76 4% 90 4% 101 4% 114 4% 133 5% 103 5% 

Totaal 1905 100% 2165 100% 2441 100% 2911 100% 2572 100% 2268 100% 

 

 

De landelijke doelstelling – maximaal 1900 gepleegde overvallen in 2014 – is vertaald naar regionale 

doelstellingen. In tabel 2 is weergegeven hoeveel overvallen er in 2011 in de eenheden werden 

gepleegd en hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling voor 2012 en 2014. Te zien is dat Amsterdam de 

doelstelling voor 2012 en zelfs 2014 al in 2011 ruimschoots heeft behaald. Andere eenheden zoals 

Midden-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Noord-Nederland komen daarbij in de buurt, terwijl 
Limburg, Oost-Nederland en Noord-Holland nog ver van de doelstelling verwijderd zijn.  

Tabel 2 Doelstelling uitgesplitst per eenheid 

Jaren      2011     2012     2014 

Eenheden 
   Aantal 
 

Doelstelling 
 

Doelstelling 
 

Amsterdam 338 100% 412  22% 373  10% 

Midden-Nederland 205 100% 200   -2% 181 -12% 

Zeeland-West-Brabant 168 100% 162   -4% 146 -13% 

Noord-Nederland 103 100% 99   -4% 89 -14% 

Den Haag 212 100% 198   -7% 179 -16% 

Oost-Brabant 143 100% 132   -8% 120 -16% 

Rotterdam 432 100% 391   -9% 353 -18% 

Limburg 179 100% 139 -22% 126 -30% 

Oost-Nederland 291 100% 222 -24% 201 -31% 

Noord-Holland 197 100% 145 -26% 131 -34% 

Totaal 2268 100% 2100   -7% 1900 -16% 

 

Het is ook interessant om te kijken hoeveel overvallen er gemiddeld per 100.000 inwoners worden 

gepleegd. Sommige gebieden kunnen dunbevolkt zijn en toch last hebben van veel overvallen, terwijl 

het ook kan voorkomen dat in dichtbevolkte gebieden verhoudingsgewijs weinig overvallen worden 

gepleegd. In tabel 3 is te zien hoeveel overvallen er in de eenheden zijn gepleegd per 100.000 
inwoners.  
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Tabel 3 Ontwikkeling aantal overvallen per 100.000 inwoners per eenheid 

Jaren 
Eenheden 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

Nederland 12 13 15 18 16 14 

Amsterdam 50 59 57 60 49 35 

Rotterdam 20 21 25 27 25 25 

Limburg 14 13 14 18 12 16 

Noord-Holland 11 11 11 16 12 13 

Den Haag 10 11 12 16 14 12 

Zeeland-West-Brabant 10 11 15 15 14 12 

Midden-Nederland 9 11 13 15 13 11 

Oost-Brabant 7 10 12 14 11 10 

Oost-Nederland 5 6 8 12 13 9 

Noord-Nederland 4 5 6 7 8 6 

 

 

Deze tabel laat een iets ander beeld zien dan tabel 1. In Amsterdam werden in 2011 de meeste 

overvallen per 100.000 inwoners gepleegd, namelijk 35. In 2010 echter, was er in Amsterdam nog 

sprake van 49 overvallen per 100.000 inwoners, de daling naar 35 is opzienbarend te noemen. 

Rotterdam staat op de tweede plaats met 25 overvallen per 100.000 inwoners. Limburg staat in 

absolute aantallen op de zevende plaats (tabel 1) maar verschijnt in deze tabel ineens een stuk hoger, 

namelijk op de derde plaats met 16 overvallen per 100.000 inwoners. Noord-Nederland staat ook in 
deze tabel op de laatste plaats, met 6 overvallen per 100.000 inwoners. 

Gemiddeld werden in Nederland in 2011 14 overvallen per 100.000 inwoners gepleegd. In de 

afgelopen zes jaar is duidelijk te zien dat in 2009 een piek aan overvallen plaatsvond. In Nederland 

werden er in 2009 18 overvallen per 100.000 inwoners gepleegd. In Amsterdam was dat jaar zelfs 
sprake van 60 overvallen per 100.000 inwoners.  

In figuur 2 wordt de verdeling van het aantal overvallen per eenheid per 100.000 inwoners in 2011 
grafisch weergegeven. 
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Figuur 2  Aantal overvallen per 100.000 inwoners in 2011  

 
 
 
Overvallen per sector4 

Sinds jaar en dag worden de meeste overvallen gepleegd in de detailhandel. In 2011 is echter voor 

het eerst het aantal woningovervallen hoger dan het aantal overvallen op detailhandelaren (figuur 3). 

In deze beide categorieën zijn in het jaar 2011 respectievelijk 766 en 712 overvallen gepleegd. Ook 

bedrijven in andere sectoren worden met enige regelmaat overvallen, maar deze aantallen liggen vele 

malen lager. Het gaat hier in 2011 om 349 (horeca), 269 (transport) en 135 (groothandel, industrie en 

dienstverlening) overvallen. Bij overvallen die gepleegd worden in de sector transport gaat het vooral 
om maaltijdbezorgers en ondernemers die met de dagopbrengst onderweg zijn (87%).  

Er worden nog drie sectoren in LORS onderscheiden, namelijk de overheidsinstellingen, medische- en 

zorginstellingen en financiële instellingen. In verband met de leesbaarheid – het betreft kleine 

aantallen overvallen – zijn deze sectoren niet in de figuren opgenomen. Overvallen op financiële 

instellingen zijn de afgelopen zes jaar verder afgenomen van 52 in 2006 naar 15 in 2011. Overvallen 

op medische- en zorginstellingen en overvallen op overheidsinstellingen zijn al jaren stabiel laag 
(opgeteld rond de 20 overvallen per jaar). 

 

                                                   
4 In LORS worden overvallen ingedeeld in sectoren. De sector financiële instellingen bestaat uit banken, postagentschappen en 

wisselkantoren. In de sector transport worden overvallen op geldtransporten ingedeeld, maar ook maaltijdbezorgers en ondernemers 
die met de dagopbrengst onderweg zijn. (Taxi)chauffeurs, prostituees maar ook o.a. kantoren en ijzerhandelaren worden ingedeeld in 
de sector groothandel, industrie en dienstverlening. Twee derde van de overvallen in de sector medische en zorginstellingen zijn 
gepleegd op een zonnebankstudio of een schoonheidsinstituut. 
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Figuur 3 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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In figuur 4 zijn de overvallen per sector geïndexeerd weergegeven. Zoals in de inleiding is 

aangegeven, streeft de Taskforce Overvallen naar een daling van het aantal overvallen naar 

maximaal 1900 per jaar. In 2006 werden 1905 overvallen gepleegd, zodat 2006 als peiljaar is 

genomen. Als de daling van het aantal overvallen doorzet, komt in 2013 het totale aantal overvallen 
op of onder het niveau van 2006 uit. 

Ondanks dat de doelstelling niet per sector is uitgesplitst, geeft de ontwikkeling per sector wel een 

indicatie waar nog winst te behalen is. In figuur 4 is te zien dat het aantal overvallen op bedrijven in de 

sector groothandel, industrie en dienstverlening in 2011 al lager is dan het in 2006 was. Overvallen in 

de transportsector en in de detailhandel nemen af en zullen – als de huidige dalende ontwikkeling 

doorzet – naar verwachting in 2012 onder het niveau van 2006 terechtkomen. Voor wat betreft 

overvallen op horecabedrijven en overvallen op woningen ziet de ontwikkeling er echter minder 

gunstig uit. Het aantal woningovervallen bleef in de periode 2010 tot en met 2011 nagenoeg gelijk, 

terwijl het aantal overvallen op horecaondernemers weliswaar is gedaald sinds 2009, maar nog steeds 
ongeveer 50 procent hoger ligt dan het niveau van 2006.  

Figuur 4 Ontwikkeling aantal overvallen per sector (index=2006) 
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2.2 Temporele spreiding  

Overvallen per maand 

Overvallen worden traditioneel vaker in de donkere maanden (oktober-maart) gepleegd. In figuur 5 is 

dan ook te zien dat het aantal overvallen in de herfst- en wintermaanden steevast toeneemt en in de 

zomermaanden weer afneemt. Hiervoor worden enkele oorzaken genoemd. Het is langer donker in de 

winter, waardoor de pakkans kleiner is. Ook is het kouder en kun je makkelijker met verhullende 

kleding (muts, petje, capuchon) over straat lopen zonder op te vallen, terwijl er ook minder mensen op 
straat zijn. 

Figuur 5 Aantal overvallen per maand in 2009, 2010, 2011 en begin 2012 
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In 2009, het piekjaar, werden in de wintermaanden veel overvallen gepleegd, maar was ook het aantal 

overvallen in de zomermaanden relatief hoog. Ook in de eerste maanden van 2010 vinden nog veel 

overvallen plaats: een daling vergeleken met het jaar ervoor wordt pas zichtbaar in de donkere 

maanden van 2010 op 2011. Deze daling zet – enigszins afgevlakt – door in de resterende maanden 
van 2011 en in de eerste vier maanden van 2012.  

Overvallen per dag  

In figuur 6 is het aandeel overvallen weergegeven per dag van de week. Door de jaren heen zijn er 

kleine verschuivingen, maar er zijn geen grote verschillen te zien zijn tussen dagen van de week 

waarop overvallen worden gepleegd. Alleen de zondag valt op als dag waarop traditioneel gezien de 
minste overvallen worden gepleegd, simpelweg omdat de meeste bedrijven gesloten zijn op zondag. 
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Figuur 6  Ontwikkeling aandeel overvallen per dag 
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Het stijgende aandeel overvallen op donderdag in 2011, komt met name voor rekening van de 

sectoren horeca en groothandel, industrie en dienstverlening. In de andere sectoren is het aandeel 

overvallen op donderdag gedaald. Ook het aandeel overvallen dat op vrijdag is gepleegd, is in vrijwel 

alle sectoren gedaald. Er is echter een licht stijgende lijn te zien, die wordt veroorzaakt door een 

stijgend aandeel van op vrijdag gepleegde woningovervallen. De daling van het aandeel overvallen 

dat in 2011 op zondag werd gepleegd, wordt veroorzaakt door het afnemende aandeel overvallen in 
de sector transport. Met name overvallen op maaltijdbezorgers op zondag nemen fors af in 2011.  

In figuur 7 is het aandeel overvallen per sector per dag in 2011 weergegeven. In de sectoren 

detailhandel, woningen en transport vinden op vrijdag de meeste overvallen plaats. Het is niet 
verwonderlijk dat in de horeca ook op zaterdag relatief veel overvallen worden gepleegd. 

Figuur 7  Aandeel overvallen per dag en sector (2011) 
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Figuur 8 laat zien op welke tijdstippen en op welke dagen de overvallen worden gepleegd. Hieruit blijkt 

dat verreweg de meeste overvallen in de avonduren worden gepleegd, tussen 18:00 en 24:00 uur. Het 
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favoriete moment is vrijdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur. Op zondag overdag vinden erg weinig 

overvallen plaats. Ook zaterdag tussen 09:00 en 15:00 uur worden gemiddeld minder overvallen 
gepleegd dan op hetzelfde tijdstip op andere dagen.  

Figuur 8  Aantal overvallen per dag en tijdstip (2011) 
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Overvallen per sector per tijdstip 

In figuur 9 is vervolgens weergegeven op welke tijdstippen de overvallen in de verschillende sectoren 

plaats hebben gevonden. Een aantal zaken valt op: zo is te zien dat overvallen in de horecasector 

over het algemeen in de nachtelijke uren plaatsvinden. Maar liefst 49 procent van alle overvallen in 

deze sector wordt gepleegd in de periode tussen 21:00 en 24:00 uur. Woningovervallen worden 

grotendeels in de avond en in de nacht gepleegd. 44 procent van de woningovervallen vindt plaats 

tussen 18:00 en 24:00 uur en 25 procent van de woningovervallen tussen 0:00 en 06:00 uur.  

De overvallen binnen de sector transport worden meestal gepleegd tussen 18:00 en 24:00 uur. Hierbij 

gaat het dan met name om de maaltijdbezorgers. Het zwaartepunt van overvallen in de detailhandel 

ligt tussen 15:00 en 21:00 uur. Ook tussen 09:00 en 12:00 uur worden relatief veel overvallen in deze 

sector gepleegd. Veel overvallen in de sector groothandel, industrie en dienstverlening vinden plaats 
in de periode tussen 21:00 en 06:00 uur. Dit zijn grotendeels (432) overvallen op taxichauffeurs. 

Figuur 9  Aantal overvallen per sector per tijdstip 
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Donkere dagen en oplossingspercentage 

Vanaf het najaar 2010 wordt in de donkere maanden van het jaar een Donkere Dagen Offensief 

uitgevoerd. Een van de doelen is het afschrikken van potentiële daders zodat zij besluiten geen 

overval te gaan plegen. In figuur 10 is weergegeven hoeveel overvallen er per sector in de donkere 

dagen (oktober t/m maart) worden gepleegd en hoeveel in de zomermaanden. Hiervoor zijn de laatste 

drie maanden van een jaar opgeteld bij de eerste drie maanden van het daaropvolgende jaar.   

Tijdens het eerste Donkere Dagen Offensief (najaar 2010-2011) daalde het aantal overvallen fors. 

Deze daling zette door in de zomermaanden van 2011. Tijdens het volgende Donkere Dagen 

Offensief (2011-2012), vond echter geen verdere daling plaats, het aantal gepleegde overvallen bleef 

zelfs precies gelijk aan dat van dezelfde periode een jaar eerder. Dit werd met name ingegeven door 

een sterke stijging van het aantal overvallen in Limburg-Zuid en Rotterdam-Rijnmond, in de overige 
regio’s was wel overwegend sprake van een daling. 

Figuur 10  Aantal overvallen per sector per periode 
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Met name in de donkere dagen van 2010 op 2011 is te zien dat in de sectoren detailhandel, horeca en 

transport beduidend minder overvallen zijn gepleegd dan in de donkere maanden van het jaar ervoor. 

Dit verschil stabiliseert echter in de donkere periode van 2011 op 2012, alleen overvallen op de sector 

transport nemen ook in de laatste donkere periode verder af. In de zomer van 2011 zijn vooral in de 

sectoren detailhandel en transport aanmerkelijk minder overvallen gepleegd dan in de zomer van het 
jaar ervoor het geval was. Er zijn op dit moment nog geen gegevens bekend over de zomer van 2012. 

Een ander doel van het Donkere Dagen Offensief is het vergroten van de pakkans. We hebben 
daarom bekeken of het oplossingspercentage

5
 in de wintermaanden wellicht hoger is dan in de 

zomermaanden. In figuur 11 is vanaf 2009 weergegeven hoeveel overvallen er per maand zijn 

gepleegd en voor welk deel daarvan in LORS is aangegeven dat er een of meer verdachten zijn 

aangehouden. Deze figuur maakt inzichtelijk dat het aantal gepleegde overvallen in de afgelopen drie 

jaar afneemt, terwijl het aantal opgeloste overvallen over dezelfde periode in grote lijnen toeneemt. De 

figuur laat zien dat het aandeel opgeloste zaken in de zomermaanden vaak hoger ligt dan in de 

wintermaanden. In de zomer van 2011 lag het oplossingspercentage bijvoorbeeld tussen de 36 en 41 
procent, terwijl in het najaar van 2010 tussen de 25 en 31 procent van de overvallen werd opgelost. 

 

                                                   
5 Hier wordt met de term ‘oplossingspercentage’ gedoeld op het percentage overvallen waarbij één of meerdere verdachten zijn 

aangehouden en waarvan de gegevens in LORS zijn opgenomen. 
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Figuur 11 Aantal overvallen en aantal overvallen waarbij een of meer verdachten is aangehouden 
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Overvallen Aantal overvallen waarbij een verdachte is aangehouden 

 

Het gemiddelde oplossingspercentage is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen (met uitzondering 

van 2008) van 28 procent naar 35 procent (figuur 12). Het oplossingspercentage is in 2009 flink hoger 

dan in 2008. In de eerste twee kwartalen van 2010 zakt het weer in, om in het derde en vierde 

kwartaal weer te stijgen. In 2011 ligt het oplossingspercentage in alle kwartalen hoger dan in de 

voorgaande jaren en dat is te zien in het gemiddelde oplossingspercentage dat maar liefst 5 procent 

hoger ligt dan in 2009. De doelstelling van de Taskforce is een oplossingspercentage van 40 procent 
in 2014, gezien de ontwikkeling tot nu toe verwachten we dat deze doelstelling wordt gehaald. 

In figuur 12 valt verder op dat het oplossingspercentage in het vierde kwartaal gemiddeld steeds lager 

ligt dan in de eerste drie kwartalen van een jaar. Het zou zo kunnen zijn dat de capaciteitsverdeling 

van de politie hier een rol speelt en overvallen die aan het einde van een jaar worden gepleegd 

minder snel worden opgelost omdat opsporingsambtenaren teveel overuren hebben gemaakt in de 

voorgaande drie kwartalen. Een andere mogelijkheid is dat opsporingscapaciteit ‘moet’ worden 

ingezet op andere criminaliteitsvelden in verband met andere prestatieafspraken die zijn gemaakt. Het 
aantal aanhoudingen op heterdaad neemt in het vierde kwartaal overigens niet af. 

Figuur 12 Oplossingspercentage per kwartaal 
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Heterdaadaanhoudingen 

Het aandeel overvallen waarbij een of meer verdachten op heterdaad worden aangehouden, lag in 

2010 op 6 procent en in 2011 op 9 procent (zie tabel 4). Dit wijst erop dat de heterdaadkracht is 

toegenomen. Van de opgeloste overvallen, is in 2010 bij 20 procent van de overvallen de verdachte 

op heterdaad aangehouden. In 2011 is dit percentage gestegen naar 26 procent. 

 

Het aandeel heterdaad van de opgeloste overvallen ligt in bijna alle eenheden in 2011 hoger dan in 

2010, alleen Midden-Nederland scoort lager.6 Met name de regio Amsterdam springt eruit: maar liefst 

41 procent van de opgeloste overvallen was een heterdaadaanhouding. In samenhang met een 

oplossingspercentage van 25 procent (tegenover 35 procent landelijk) betekent dit dat Amsterdam 

verhoudingsgewijs maar weinig overvallen oplost als er geen sprake is van een heterdaadaanhouding. 

Ook in Noord-Nederland en Den Haag is het percentage heterdaadaanhoudingen van de opgeloste 
overvallen erg hoog, daar staat echter wel een hoger oplossingspercentage tegenover. 

In tegenstelling tot Amsterdam, ligt het oplossingspercentage in Oost-Nederland hoger dan gemiddeld 

(40% tegenover landelijk 35%), terwijl het aandeel overvallen dat op heterdaad is opgelost lager ligt 

dan gemiddeld. Hier worden dus minder overvallen opgelost op heterdaad en meer door 

recherchewerk. Dat laatste geldt overigens ook voor de eenheden Midden-Nederland, Zeeland-West-

Brabant en – in mindere mate – Limburg. Er zijn ook eenheden waar het oplossingspercentage daalt, 
terwijl het aandeel heterdaad van opgeloste overvallen stijgt. 

Tabel 4 Oplossingspercentage en heterdaadaanhoudingen 

  Oplossingspercentage 
 

Aandeel heterdaad 
van overvallen 

Aandeel heterdaad van 
opgeloste overvallen 

Jaren 

Eenheden 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

 

Nederland 30% 35% 6% 9% 20% 26% 

Noord-Nederland 39% 35% 7% 12% 17% 33% 

Oost-Nederland 28% 40% 5% 8% 18% 19% 

Midden-Nederland 23% 32% 8% 6% 32% 18% 

Noord-Holland 41% 39% 8% 10% 19% 25% 

Amsterdam 21% 25% 6% 10% 29% 41% 

Den Haag 34% 33% 7% 10% 20% 32% 

Rotterdam 28% 39% 5% 10% 19% 26% 

Zeeland-West-Brabant 32% 38% 4% 7% 13% 19% 

Oost-Brabant 36% 36% 8% 10% 22% 27% 

Limburg 38% 34% 5% 7% 13% 22% 

 
 

 

2.3 Modus operandi 

Aantal verdachten 

In LORS wordt bijgehouden door hoeveel personen de overval werd gepleegd. Dit aantal is echter 

gebaseerd op aangiften en getuigenverklaringen en daardoor niet altijd even betrouwbaar. Het kan 

immers zo zijn dat getuigen niet alle daders hebben gezien, maar zij kunnen ook een onschuldige 

buitenstaander hebben aangezien voor een overvaller. De meeste overvallen (41%) worden – net als 

in voorgaande jaren – door twee overvallers gepleegd. 35 procent van de overvallen wordt door één 

verdachte gepleegd en in 17 procent van de gevallen zijn er drie overvallers gesignaleerd. Bij de 

overige overvallen zijn meer dan drie overvallers waargenomen. 

 
 

                                                   
6 In hoofdstuk 4 is per eenheid weergegeven wat het oplossingspercentage is, welk aandeel van de overvallen in een heterdaad 

aanhouding eindigt en welk deel van de opgeloste overvallen een heterdaadaanhouding is. 
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In figuur 13 is per sector weergegeven bij hoeveel overvallen één, twee, drie of vier of meer 

overvallers zijn gesignaleerd. Te zien is dat overvallen in de detailhandel in de meeste gevallen door 

een alleen opererende overvaller worden gepleegd. In de sectoren groothandel, industrie en 

dienstverlening en horeca worden de meeste overvallen door één of twee daders gepleegd. 

Overvallen op woningen en overvallen in de sector transport worden meestal door twee of meer 
daders gepleegd en veel minder vaak door één dader. 

Figuur 13  Aantal waargenomen overvallers per sector (2011) 
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Wapengebruik 

Bij ongeveer de helft van alle overvallen maakt de overvaller gebruik van een vuurwapen om zijn 

dreiging kracht bij te zetten. In figuur 14 is te zien dat het percentage overvallen waarbij door 

overvallers een vuurwapen is gebruikt, is toegenomen van 47 in 2006 tot 57 in 2008. Daarna is echter 

weer een dalende tendens te zien en het percentage overvallen waarbij een vuurwapen is 

meegebracht door de overvaller ligt in 2011 op 48. Het gebruik van vuurwapens door overvallers is de 

afgelopen drie jaar dus afgenomen. Precies tegenovergesteld is het gebruik van slag- en 

steekwapens door overvallers. Dat laat een dalende lijn zien van 2006 tot 2008 en daarna stijgt deze 

licht. In een groter aandeel van de overvallen worden de laatste drie jaar slag- en steekwapens 
gebruikt. 

Figuur 14  Ontwikkeling soort wapengebruik 
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Gaswapens, zoals pepperspray, worden door weinig overvallers gebruikt en daar is de afgelopen 

jaren ook geen verandering in te zien. Ook het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld in de woning 

beschikbare spullen) en overige wapens om een dreiging kracht mee bij te zetten, komt niet vaak 
voor. In ongeveer 18 procent van de overvallen is onbekend welk wapen de overvaller gebruikt.  

Slachtoffers 

In de periode 2006-2011 is te zien dat er procentueel gezien bij meer overvallen gewonden vallen 

(figuur 15). In 2006 raakte er in 19 procent van de overvallen een of meer slachtoffers gewond, in 

2011 ligt dit percentage op 22. Zoals bekend, vallen er bij woningovervallen meer gewonden dan bij 

bedrijfsovervallen. Omdat ook het aandeel woningovervallen binnen het totale aantal overvallen de 

laatste jaren is gestegen, lijkt het voor de hand te liggen dat deze ontwikkeling hiermee samenhangt. 

Uit figuur 15 blijkt dat het percentage woningovervallen waarbij gewonden vallen, inderdaad stijgt van 

35 naar 38. Bij bedrijfsovervallen vallen bovengemiddeld veel gewonden bij overvallen in de sectoren 
transport (19%) en groothandel, industrie en dienstverlening (22%). 

Figuur 15  Ontwikkeling aandeel woning- en bedrijfsovervallen met gewonden 
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Buit 

De hoogte van de buit en het soort buit zijn niet in alle gevallen in LORS opgenomen. In 2006 was in 

19 procent van de overvallen onbekend wat de waarde van de buit was. In 2011 is dit percentage 

opgelopen tot 32 (figuur 16). Het percentage pogingen – overvallen waarbij de dader er niet slaagt om 
buit te behalen – is redelijk stabiel en schommelt in de periode 2006-2011 tussen de 20 en 25 procent.  

Figuur 16  Ontwikkeling buit (in euro’s) 
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Het buitbedrag wisselt sterk: soms wordt door een overvaller een bedrag van meerdere tonnen 

buitgemaakt, maar de buit kan ook bestaan uit enkele tientjes. Het weergeven van de hoogte van de 

gemiddelde buit geeft daardoor weinig inzicht: één grote klapper kan de gemiddelde buit flink 
vertekenen. In deze analyse zijn de buitbedragen daarom ingedeeld in categorieën. 

Om inzicht te bieden in de hoogte van de buit die per sector bij een overval wordt behaald, is gekeken 

naar geslaagde overvallen waarbij in LORS is aangegeven wat de waarde van de buit is. Pogingen en 

overvallen waarbij de waarde van de buit onbekend is, zijn dus buiten beschouwing gelaten (figuur 

17). Te zien is dat in alle sectoren de buit bij meer dan 40 procent van de overvallen niet hoger is dan 

500 euro. Bij overvallen in de sector transport en op woningen wordt daarnaast relatief vaak een 

geldbedrag tussen de 1000 en 5000 euro en van boven de 5000 euro buitgemaakt. Bij horeca-

bedrijven is de buit vaker dan gemiddeld een bedrag tussen de 500 en 1000 euro. Van de 8 

overvallen die in 2011 in de financiële sector werden gepleegd, was de buit 2 maal tussen de 500 en 
1000 euro, 2 maal tussen de 1000 en 5000 euro en 4 maal hoger dan 5000 euro. 

Figuur 17  Buitwaarde in euro’s per sector (2011) 
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Ook is onderzocht op welk tijdstip welke bedragen zijn buitgemaakt. Hieruit is gebleken dat 

verhoudingsgewijs veel overvallen met een hoge buit worden gepleegd in de ochtend. Dit is geen 

verrassend resultaat, het houdt waarschijnlijk verband met overvallen in de transportsector waar vaak 
een hoge buit wordt gemaakt: 49 procent van dit soort overvallen wordt in de ochtend gepleegd.  

2.4 Categorie 2- en 3-overvallen 

Vanaf februari 2010 worden in Nederland gepleegde overvallen ingedeeld in categorieën die 

aangeven in welke mate een overval als professioneel en georganiseerd kan worden gezien. In deze 

paragraaf wordt inzicht verschaft in de aard en omvang van deze meer georganiseerde overvallen, de 

zogenoemde categorie 2- en categorie 3-overvallen. Overvallen in categorie 1 zijn de overvallen met 

de laagste organisatiegraad. Verreweg de meeste overvallen vallen in deze categorie. Deze categorie 

wordt hier daarom niet uitgelicht, omdat de beschrijving ervan nauwelijks afwijkt van die van de 

overvallen in de voorgaande paragrafen. Bij overvallen in categorie 2 is sprake van enige mate van 

voorbereiding. Het gaat hier om de beginnende, of semiprofessionele overvallers. Overvallen in 

categorie 3 betreffen de meer ervaren overvaller, of de zeer ervaren crimineel die weet hoe een 

overval georganiseerd uit te voeren. In bijlage V wordt toegelicht op basis van welke indicatoren een 
overval in categorie 1, 2 of 3 wordt ingedeeld. 
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Per maand 

In tabel 5 is weergegeven welke categorie overvallen in welke maand werd gepleegd in 2010 en 2011. 

Omdat met de indeling van overvallen in categorieën is begonnen in februari 2010, hebben de cijfers 

van 2010 betrekking op 11 maanden, terwijl de cijfers van 2011 betrekking hebben op 12 maanden. In 

2010 zijn 288 categorie 2-overvallen gepleegd, tegenover 427 categorie 2-overvallen in 2011. In 2010 

werden 18 categorie 3-overvallen gepleegd, tegenover 40 in 2011. 

In 2011 vonden meer categorie 2- en 3-overvallen plaats dan in 2010. Op basis van deze gegevens 

kan worden geconcludeerd dat – terwijl het totale aantal overvallen in 2011 is gedaald – het aantal 

categorie 2- en categorie 3-overvallen is gestegen. De stijging van categorie 2- en 3-overvallen is 

dusdanig groot dat dit niet kan worden verklaard door het ontbreken van de registratie in januari 2010. 
Deze stijging lijkt te wijzen op een toename van professionele overvallen in 2011.  

Tabel 5  Aantal overvallen per categorie 

Jaar  
    Categorie 

 
Cat. 1 

2010 
Cat. 2 

 
Cat. 3 

 
Cat. 1 

2011 
Cat. 2 

 
Cat. 3 

 Januari - - - 201 47 6 

 Februari 277 1 1 184 41 4 

 Maart 232 21 4 184 33 4 

 April 156 27 4 130 20 5 

 Mei 134 17 0 100 32 2 

 Juni 126 34 6 89 29 6 

 Juli 111 35 1 96 30 2 

 Augustus 112 29 0 108 28 2 

 September 156 26 0 118 36 1 

 Oktober 198 27 0 158 31 5 

 November 235 34 1 205 53 2 

 December 245 37 1 228 47 1 

Totaal  1982 288 18 1801 427 40 

 
 
Doelwitten categorie 2-overvallen 

Het grootste deel van de categorie 2-overvallen is gericht op woningen (47%) en beroepsmatige 
woningen (28%)7. Overvallen op juweliers (19%) staan op de derde plaats (zie figuur 18).  

Figuur 18 Doelwitten categorie 2- en 3-overvallen (2010-2011) 
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7 Woningen die aan een bedrijf grenzen, of waarin een bedrijf aan huis is gevestigd. 
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Doelwitten van categorie 3-overvallen 

Het aantal overvallen in categorie 3 is te klein om goed te kunnen beschrijven met behulp van de 

percentages die in figuur 16 worden weergegeven. Daarom worden de aantallen overvallen op de 
verschillende objecttypen hieronder beschreven. 

De meeste categorie 3-overvallen worden gepleegd op winkels: juweliers zijn vrijwel altijd het doelwit. 

Van de 21 overvallen op een winkel waren 17 overvallen gericht op juweliers, 3 op supermarkten en 

één op een tabakszaak. Vervolgens komen overvallen op professioneel waardevervoer het meeste 

voor. Hiervan zijn er 14 gepleegd. Deze zijn allemaal gericht op geldtransporten. De overvallers 

wachten geldauto’s op – soms verstoppen zij zich in de kluisruimte – of zij overvallen geldlopers als 

deze met een geldkoffer over straat lopen. Negen categorie 3-overvallen waren gericht op 

beroepsmatige woningen. Dit zijn ondernemers die in hun woonhuis worden overvallen. Het type 

slachtoffer varieert van bakker of taxichauffeur tot de uitbater van een amusementshal of coffeeshop. 

Ook zijn er vijf overvallen gepleegd op financiële instellingen. Vier banken en één postkantoor waren 
het doelwit. 

Temporele spreiding 

Categorie 2-overvallen worden meestal op donderdag (126) en vrijdag (129) gepleegd. Op de overige 

dagen van de week is niet veel verschil te zien, alleen de zondag is beduidend minder populair met 61 

categorie 2-overvallen. Categorie 3-overvallen vinden het meeste plaats op woensdag (17) en vrijdag 
(10). Op zondag werden er slechts twee gepleegd. 

Figuur 19 laat zien tijdens welk dagdeel welke categorie overval meestal wordt gepleegd. Het hoge 

percentage (50%) categorie 3-overvallen in de ochtend, springt meteen in het oog. Hierbij moet echter 

wel in aanmerking worden genomen dat het om kleine aantallen gaat. Verder is duidelijk te zien dat 

categorie 1-overvallen meestal in de avonduren plaatsvinden. Ook 36 procent van de categorie 2-
overvallen wordt voornamelijk in de avonduren gepleegd.  

Figuur 19  Categorie 1-, 2- en 3-overvallen per dagdeel (2010-2011) 
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Verdeling over de eenheden  

De verdeling van categorie 2-overvallen over de eenheden loopt ongeveer gelijk met de verdeling van 

aantallen ‘gewone’ overvallen over de eenheden. Ook categorie 2-overvallen worden het meest 

gepleegd in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Categorie 3-

overvallen lijken anders over het land verdeeld te zijn en wat vaker te worden gepleegd in Den Haag, 

Oost-Nederland en Midden-Nederland. Het gaat hier echter om erg kleine aantallen, deze cijfers 
dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden (tabel 6). 
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Tabel 6 Verdeling categorie 2- en 3-overvallen over de eenheden (2010-2011) 

Categorie 
Cat. 2 

overval % 
Cat. 3 

overval % 
Totaal 

overvallen % 

Eenheden       

Rotterdam 171 24 6 10 432 19 

Amsterdam 113 16 5 9 338 15 

Oost-Nederland 74 10 12 21 291 13 

Den Haag 81 11 13 22 212 9 

Midden-Nederland 67 9 11 19 205 9 

Noord-Holland 55 8 6 10 197 9 

Limburg 34 5 2 3 179 8 

Zeeland-West-Brabant 67 9 2 3 168 7 

Oost-Brabant 37 5 1 2 143 6 

Noord-Nederland 16 2 0 0 103 5 

Totaal 715 100 58 100 2268 100 
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3 Verdachten van overvallen 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van verdachten van een overval beschreven. Het gaat hier om 

personen waarvan de gegevens in LORS zijn opgenomen (als verdachte van een overval) én waarvan 

de gegevens in HKS zijn opgenomen (als verdachte van een strafbaar feit). In dit hoofdstuk worden 
daarom geen uitspraken gedaan over daders van overvallen, omdat de daders in het merendeel van 

de gevallen onbekend blijven. Voor dit hoofdstuk is dataset 2 gebruikt (zie bijlage I). 

3.1 Algemene kenmerken van verdachten  

 
Leeftijd en geslacht 

In tabel 7 is te zien dat het aandeel vrouwelijke verdachten kleiner is geworden in de periode van 2007 

tot en met 2011. In 2007 was 7 procent van de verdachten vrouw, dit aandeel is in 2011 nog maar 5 
procent. 

Tabel 7  Ontwikkeling verdachten naar geslacht  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Man 93% 94% 94% 95% 95% 

Vrouw 7% 6% 6% 5% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

In figuur 20 is te zien dat het beeld vanaf 2007 in grote lijnen nauwelijks is veranderd. De gemiddelde 

leeftijd van verdachten schommelt de laatste vijf jaar rond de 24 jaar. De meeste overvallen worden 

gepleegd door jongvolwassenen, hun aandeel schommelt tussen de 44 en 50 procent. Het aandeel 

overvallen dat gepleegd wordt door minderjarigen is ongeveer even groot als het aandeel dat wordt 
gepleegd door verdachten in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 34 jaar.  

Figuur 20  Ontwikkeling verdachten per leeftijdscategorie 
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Het valt op dat het aandeel vrouwen verschilt per leeftijdscategorie: slechts 4 procent van de 

minderjarige verdachten van een overval is vrouw terwijl van de verdachten die 45 jaar of ouder zijn, 

maar liefst 15 procent vrouw is. In absolute aantallen is het aantal vrouwelijke verdachten het grootste 
in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 24 jaar (zie tabel 8). 

Tabel 8  Geslacht afgezet tegen leeftijdscategorie (2007-2011) 

  0-17 jr (%) 18-24 jr (%) 25-34 jr (%) 35-44 jr (%) 45 en ouder (%) 

Man  1003   (96) 2427    (94) 1086   (94) 461   (94) 164   (85) 

Vrouw  38     (4) 158      (6) 69     (6) 31     (6) 28   (15) 

Totaal  1041 (100) 2585  (100) 1155 (100) 492 (100) 192 (100) 
 
 

Herkomst 

De herkomst van de verdachten is bepaald met behulp van gegevens uit de Gemeentelijke Basis 

Administratie en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast verdachten met een 

Nederlandse herkomst8 worden de volgende herkomstgroepen onderscheiden: 

• Niet-westerse herkomstlanden zijn Marokko, de voormalige Nederlandse Antillen, Suriname 
en Turkije en landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan);  

• Westerse herkomstlanden zijn landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en 
Oceanië, Indonesië en Japan. 

 

In tabel 9 is de herkomst van de verdachten weergegeven, afgezet tegen het bevolkingsaandeel van 

deze herkomstgroepen. Verdachten met een Nederlandse herkomst zijn ondervertegenwoordigd, dit is 

niets nieuws. In 2011 zijn wel verhoudingsgewijs meer verdachten met een Nederlandse herkomst 

aangehouden (31%) dan in 2010 het geval was (27%). Personen met een Marokkaanse herkomst 

maken 2 procent van de bevolking uit, terwijl 19 procent (2010) en 17 procent (2011) van de 

verdachten een Marokkaanse herkomst heeft. Ook Antilliaanse verdachten zijn vaker aangehouden 

dan op grond van hun bevolkingsaandeel zou worden verwacht. Verdachten met een Marokkaanse of 

Antilliaanse herkomst worden acht à negen keer zo vaak verdacht van het plegen van een overval. 

Ook verdachten van Surinaamse, Turkse en overig niet-westerse herkomst worden vaker verdacht 
van een overval dan verwacht zou worden op basis van hun bevolkingsaandeel. 

De herkomstverdeling van verdachten wisselt per eenheid. In de Randstad worden verhoudingsgewijs 

meer verdachten met een traditionele herkomst (Marokkaans, Turks, Antilliaans, Surinaams) 

aangehouden dan in de andere eenheden. Buiten de Randstad is het aandeel verdachten met een 

Nederlandse of westerse herkomst vaak weer hoger. Dit beeld is niet verrassend gezien de 

verschillen in de bevolkingssamenstelling van stedelijke en landelijke gebieden. Op deze verschillen 
wordt in de beschrijving van het beeld per eenheid (hoofdstuk 4) verder ingegaan. 

Tabel 9 Herkomst verdachten  

Herkomst verdachten 2010 (%) 2011 (%) Bevolkingsaantal    (%) 

Nederlandse herkomst 326   (27) 354   (31) 13.228.780   (79) 

Westerse herkomst 127   (11) 124   (11) 1.527.774     (9) 

Niet-westerse herkomst 713   (60) 625   (56) 1.899.245   (11) 

  Marokko 228   (19) 194   (17) 355.883     (2) 

  (Voormalig) Ned. Antillen    104     (8) 99     (9) 141.345     (1) 

  Suriname 151   (13) 127   (11) 344.734     (2) 

  Turkije 101     (9) 81     (7) 388.967     (2) 

  Overig niet-westers  129   (11) 134   (12) 668.316     (4) 

Onbekend 22     (2) 11     (1) .     (0) 

Totaal 1188  (100) 1124 (100) 16.655.799 (100) 

 

                                                   
8 Van iemand met een Nederlandse herkomst zijn beide ouders in Nederland geboren. De nationaliteit kan een heel andere zijn. Andersom 

heeft ook niet iedereen met de Nederlandse nationaliteit een Nederlandse herkomst. 
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Bovenregionale verdachten 

De meeste verdachten van een overval plegen het delict in de eigen eenheid. In 2010 waren 155 en in 

2011 132 unieke verdachten actief buiten de eenheid waar zij wonen. In 2011 is het grootste deel van 

de bovenregionaal actieve verdachten afkomstig uit Midden-Nederland (25 verdachten, 19%). 

Verdachten uit Rotterdam en Amsterdam zijn ook vaak bovenregionaal actief, beide eenheden leveren 

17 procent (22 verdachten) van de bovenregionale verdachten in 2011. Over de afgelopen vijf jaar is 

er niet veel verandering te zien in deze verdeling, min of meer dezelfde eenheden leveren de meeste 

bovenregionale verdachten. Gezien de geografische ligging is dat niet verwonderlijk, het is voor 

daders gemakkelijk om buiten de eigen eenheid (en binnen Nederland) een overval te plegen. Het zou 

echter ook zo kunnen zijn dat dit meer professionele overvallers zijn, die weten dat zij de opsporing 

bemoeilijken als zij over de grenzen van een eenheid een delict plegen.  

Verdachten uit Noord-Nederland, Zeeland-West-Brabant (beide 5%), Oost-Brabant (2%) en Limburg 
(0%) zijn in 2011 het minst vaak actief buiten de eigen eenheid.  

De eenheid die in de periode 2007-2011 het meest te maken had met bovenregionale plegers uit 

andere eenheden was in het verleden Amsterdam, sinds 2011 neemt Den Haag echter de eerste 

plaats in. Van de 132 verdachten die buiten de eigen eenheid actief waren, pleegden er 28 (21%) in 

Den Haag. Voor Amsterdam, Oost-Nederland en Rotterdam ligt het percentage bovenregionale 
plegers net op of onder de 15. 

Aantal gepleegde overvallen per overvaller 

We weten niet hoeveel overvallen een overvaller daadwerkelijk pleegt, omdat opsporingsinstanties 

logischerwijs alleen zicht hebben op die overvallen waarvoor een verdachte is aangehouden. Wel 

kunnen we, zoals Rovers et al. (2010, p. 79) ook hebben gedaan, het gemiddeld aantal gepleegde 

overvallen per overvaller, aan de hand van het aantal aanhoudingen, aangeven. Rovers et al. zien – 

op basis van LORS-gegevens – dat het gemiddelde aantal gepleegde overvallen per overvaller 

afneemt. In 2001 was het gemiddelde aantal overvallen per overvaller 1,45; in 2009 was dit gedaald 

naar 1,16. Voor dit onderzoek zijn recentere gegevens gebruikt9, en dezelfde trend is te zien (figuur 
21). Pleegde een overvaller in 2008 gemiddeld nog 1,31 overvallen, in 2011 was dit nog maar 1,09. 

Figuur 21  Ontwikkeling gemiddeld aantal gepleegde overvallen per overvaller 
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Ontwikkeling antecedenten overvallers 

Hier wordt weergegeven welk deel van de aangehouden verdachten in de afgelopen vijf jaar al eerder 

verdacht is geweest van een willekeurig delict. Zoals te zien is in figuur 22, is ongeveer de helft van 

het aantal aangehouden verdachten in de afgelopen vijf jaar een meerpleger. Het aandeel veelplegers 

                                                   
9 De resultaten komen niet exact overeen, waarschijnlijk vanwege het naijl-effect. Het verschil met de resultaten van Rovers et al. is stabiel 

(.05 overval per overvaller per jaar over 2007-2009). 
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is van 2007 op 2009 met zo’n 10 procent afgenomen en schommelt sindsdien net onder de 30 

procent. Opvallend is de geleidelijke toename in de afgelopen vijf jaar van het aandeel beginners in de 

populatie aangehouden verdachten, het absolute aantal stijgt slechts licht. Deze verdachten zijn niet 

eerder aangehouden voor een misdrijf. Hun aandeel is toegenomen van 14 procent in 2007 naar 23 

procent in 2011, daarmee maken ze bijna een kwart uit van de totale verdachtenpopulatie. Niettemin 
is meer dan driekwart van de verdachten een meerpleger (50%) of veelpleger (27%). 

Figuur 22  Antecedenten aangehouden verdachten per jaar 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011

Meerplegers

Veelplegers

Beginners

 
NB Overvallers die meerdere keren verdacht zijn van een overval tijdens de onderzoeksperiode, komen meerdere keren voor. Een 
beginner in 2007 kan in 2011 een meerpleger zijn. De antecedentcategorie waarin overvallers zijn ingedeeld, is wel per jaar vastgesteld.  

Beginners kunnen eerder een delict hebben gepleegd. Als een persoon echter niet eerder is 

aangehouden voor een misdrijf, staat hij in de systemen van politie en justitie logischerwijs als een 

beginner te boek. Het aandeel beginners onder de overvalverdachten laat een stijgende lijn zien, 

hierbij moet echter wel in het oog worden gehouden dat er getalsmatig slechts sprake is van een 

beperkte toename (zie tabel 10). Omdat het aantal aanhoudingen van meerplegers en veelplegers is 
gedaald, is automatisch het aandeel beginners toegenomen. 

Tabel 10 Antecedenten aangehouden verdachten (absoluut) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Beginners 149 206 262 266 279 

Meerplegers 497 679 873 720 620 

Veelplegers 400 457 429 395 335 

Onbekend 2 1 7 6 0 

Totaal 1048 1343 1571 1387 1234 
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3.2 Kenmerken minderjarige verdachten  

In LORS zijn in 2010 239 en in 2011 216 unieke minderjarige verdachten van een overval 

opgenomen, dat is respectievelijk 20 en 19 procent van het totaal aantal unieke verdachten. 43 

procent van de overvallen in 2011 door minderjarigen, werd gepleegd op bedrijven in de detailhandel. 

Ook was bijna 30 procent van de overvallen door deze daders gericht op woningen en 20 procent op 

horecabedrijven (zie figuur 23). Deze 20 procent op horecabedrijven vertegenwoordigt echter wel een 

groot deel van alle gepleegde overvallen in deze sector in 2011: minderjarige verdachten zijn 
verantwoordelijk voor 31 procent van de horeca overvallen.  

Figuur 23 Ontwikkeling overvallen door minderjarigen per sector 
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Als minderjarige verdachten een overval plegen, dan doen zij dat met name in de avonduren. In figuur 

24 is te zien dat in 2011 64 procent van de overvallen door minderjarigen gepleegd werd tussen zes 

uur ‘s avonds en middernacht. Minderjarigen plegen 12 procent van de overvallen in de ochtend, 19 

procent van de overvallen gedurende de middag en slechts 6 procent ’s nachts. 

In deze figuur is ook te zien dat oudere verdachten minder vaak in de avonduren een overval plegen 
en dat het aandeel overvallen in de middag bij deze groep juist groter is.  

Figuur 24  Dagdeel overvallen per leeftijdscategorie 
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Waar verwacht zou kunnen worden dat een overval door een minderjarige vaker mislukt, bijvoorbeeld 

wegens een gebrek aan ervaring, blijkt uit de gegevens dat dit niet het geval is. Minderjarigen en 

verdachten uit andere leeftijdscategorieën plegen ongeveer even vaak een geslaagde overval.  

Bij overvallen door minderjarige verdachten, vallen verhoudingsgewijs minder vaak gewonden dan bij 

overvallen die door oudere verdachten worden gepleegd. De mate waarin dit verschilt, wisselt 

enigszins door de jaren heen maar de trend is constant. In 2011 viel bij 17 procent van de overvallen 

gepleegd door minderjarigen een gewonde, tegenover een gemiddelde van 25 procent in de andere 
leeftijdscategorieën.  

Het wapengebruik door minderjarige verdachten verschuift licht door de jaren heen. In figuur 25 is te 

zien dat het gebruik van vuurwapens door minderjarigen wisselt, terwijl het gebruik van slag- en 

steekwapens in grote lijnen toeneemt. De laatste drie jaar is in 10 procent van de gevallen onbekend 
welk wapen is gebruikt door een minderjarige verdachte. 

Figuur 25 Ontwikkeling wapengebruik door minderjarige verdachten 
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NB De aantallen gaswapens, hulpmiddelen of overige wapens zijn te klein om in deze figuur mee te nemen.  
 

In het verleden pleegden minderjarigen een overval verhoudingsgewijs minder vaak alleen – en vaker 

met z’n tweeën – dan oudere verdachten. Sinds 2007 is echter te zien dat ook minderjarigen vaker 

alleen een overval plegen (zie figuur 26). Het aandeel alleenplegers stijgt fors, van 8 naar 22 procent. 

Tegelijkertijd neemt het aandeel overvallen dat door twee daders is gepleegd, af van 53 procent in 

2007 naar 38 procent in 2011. Het aandeel overvallen door drie of meer daders schommelt tussen de 

40 en 45 procent. Daarmee wijkt het aantal daders bij minderjarige overvallers in 2011 nauwelijks 
meer af van de overige leeftijdscategorieën. 
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Figuur 26 Ontwikkeling aantal daders bij overvallen door minderjarigen 
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Ook blijkt dat minderjarigen minder vaak een overval buiten de eigen eenheid plegen dan verdachten 

die ouder zijn. In de afgelopen vijf jaar schommelt het percentage dat binnen de eigen eenheid pleegt 
tussen de 91 en 93 procent. Bij de overige leeftijdscategorieën ligt dit tussen de 84 en 86 procent. 

Figuur 27 laat zien dat meerplegers de afgelopen vijf jaar de helft van de aangehouden minderjarige 
verdachten uitmaken. In 2011 was een groter deel van de minderjarige verdachten een beginner.  

Figuur 27 Ontwikkeling antecedenten minderjarige verdachten 
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3.3 Kenmerken jongvolwassen verdachten  

In LORS zijn in 2010 585 en in 2011 517 unieke jongvolwassen verdachten – van 18 tot en met 24 

jaar – van een overval opgenomen, dat is respectievelijk 49 en 46 procent van het totaal aantal unieke 

verdachten. Zoals in figuur 28 te zien is, plegen jongvolwassenen in de periode tussen 2007 en 2011 

meestal overvallen in de detailhandel en op woningen. In veel mindere mate plegen zij overvallen in 
de sectoren transport en horeca.  

Figuur 28  Ontwikkeling overvallen door jongvolwassenen per sector 
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In figuur 24 werd al weergegeven dat jongvolwassen verdachten de overval meestal plegen in de 

avonduren (42%). In de ochtend plegen zij een kwart van de delicten, gevolgd door de middag (19%) 

en de nacht (15%). Er is tussen de verschillende leeftijdscategorieën geen verschil gevonden in het 
aandeel overvallen dat mislukt. 

Wel blijkt dat bij overvallen door jongvolwassenen doorgaans meer gewonden vallen dan bij 

overvallen door minderjarigen. Er is echter geen significant verschil te zien met het aantal gewonden 
dat valt bij overvallen door verdachten uit de oudere leeftijdscategorieën.  

In 2011 wordt ongeveer 50 procent van de overvallen door jongvolwassenen gepleegd met behulp 

van een vuurwapen. Slag- en steekwapens komen op de tweede plaats en zijn beduidend minder 

populair, zij worden in 24 procent van de overvallen gebruikt. In figuur 29 is het wapengebruik in de 

periode 2007-2011 door jongvolwassen overvallers weergegeven. In 2008 gebruikten zij in bijna 70 

procent van de overvallen een vuurwapen. De afgelopen drie jaar is het vuurwapengebruik door deze 
groep echter flink gedaald, het gebruik van slag- en steekwapens neemt in dezelfde periode licht toe.  
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Figuur 29  Ontwikkeling wapengebruik door jongvolwassen verdachten 
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NB De aantallen gaswapens, hulpmiddelen of overige wapens zijn te klein om in deze figuur mee te nemen. 

Jongvolwassenen plegen hun overvallen meestal met één (39%) of meer (43%) andere daders. Ze 

plegen ook wel delicten alleen, maar dit komt maar in 18 procent van de gevallen voor. In de 
afgelopen vijf jaar zijn hierin geen grote veranderingen waar te nemen. 

Figuur 30 laat zien dat het grootste deel van de jongvolwassenen meerdere antecedenten heeft. Zij 

staan te boek als meerpleger. Dit aandeel is de laatste vijf jaar min of meer stabiel. Verder is te zien 

dat het aandeel beginners in 2011 iets is toegenomen, terwijl er iets minder veelplegers zijn 
aangehouden. 

Figuur 30 Ontwikkeling antecedenten jongvolwassen verdachten 
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3.4 Kenmerken verdachten van categorie 2- en 3-overvallen 

In eerder onderzoek (o.a. Rovers et al. 2010, Van den Eshof & Van der Heijden 1990, Etman et al. 

1998) wordt beschreven dat er verbanden bestaan tussen de professionaliteit van de overval en de 

afstand die een overvaller aflegt van zijn woonadres naar het pleegadres. Hoe professioneler de 

overval, hoe groter de afstand die de overvaller daarvoor bereid is te overbruggen. De professionaliteit 

van de overval werd afgeleid van het type object dat werd overvallen (bijvoorbeeld geldinstellingen) 

maar er werden ook kenmerken van de modus operandi meegenomen, zoals wapengebruik, behaalde 
buit en het gebruikte geweld.  

Zoals gezegd wordt met behulp van de indeling in categorieën aangegeven in welke mate een overval 

professioneel en/of georganiseerd is. Categorie 1 is niet professioneel, categorie 2 is in enige mate 

professioneel en categorie 3-overvallen worden gepleegd door professionele daders. Met behulp van 

deze indeling – en op grond van de bovenstaande constatering dat meer professionele overvallers 

bereid zijn verder te reizen naar hun doelwit – kan worden verondersteld dat verdachten die zijn 

aangehouden voor categorie 2-overvallen vaker buiten hun eigen eenheid actief zullen zijn dan 

verdachten van een categorie 1-overval. Ook zal een verdachte van een categorie 3-overval vaker 

buiten zijn eenheid actief zijn dan een verdachte van een categorie 2-overval. Kortom, hoe 
professioneler de overval, hoe vaker de verdachte uit een andere eenheid afkomstig is. 

In tabel 11 is te zien dat deze veronderstelling wordt bevestigd door de gegevens. Overvallers plegen 

vaker buiten de eigen eenheid als zij verdacht zijn van een meer professionele overval. Een klein deel 

(15% in 2010, 10% in 2011) van de verdachten van een categorie 1-overval woont in een andere 

eenheid dan hij pleegt. Van de verdachten van een categorie 2-overval, woont 23 procent in een 

andere eenheid dan hij pleegt en van de verdachten van een categorie 3-overval, woont maar iets 

meer dan de helft in de eenheid waar hij pleegt. Het gaat hier weliswaar om erg kleine aantallen, maar 
deze laten in 2010 en in 2011 hetzelfde beeld zien en komen overeen met de verwachting. 

Tabel 11 Bovenregionale verdachten categorie 1-, 2- en 3-overvallen 

Jaar delict  Categorie 1 (%) Categorie 2 (%)  Categorie 3 (%) 

2010 Eigen eenheid 705   (85) 119   (77)   7   (58) 
 Bovenregionaal 126   (15)   35   (23)   5   (42) 
 Totaal 831 (100) 154 (100) 12 (100) 

2011 Eigen eenheid 696   (90) 169   (77) 19   (51) 
 Bovenregionaal   76   (10)   52   (24) 18   (49) 
 Totaal 772 (100) 221 (100) 37 (100) 

 

Voor wat betreft de leeftijdsverdeling van deze groep verdachten valt op dat er nauwelijks 

minderjarigen worden verdacht van categorie 3-overvallen. De grootste groep (64%) is 

jongvolwassen. Bij categorie 2-overvallen is 53 procent van de verdachten jongvolwassen en is groter 
deel, namelijk 16 procent, minderjarig.  

Ten slotte is ook onderzocht wat de herkomst is van verdachten die in 2010 en 2011 zijn 

aangehouden voor overvallen van de verschillende categorieën. De beide jaren zijn samengenomen: 

het aantal categorie 2- en 3-overvallen met verdachten is erg klein zodat de resultaten voorzichtig 
dienen te worden geïnterpreteerd.  
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Figuur 31 laat zien dat bij de categorie 3-overvallen geen verdachten met een Antilliaanse herkomst 

zijn aangehouden. Bij een categorie 1-overval is het aandeel verdachten met een Nederlandse 

herkomst groter dan bij een categorie 2- of 3-overval. Voor verdachten met een Marokkaanse 

herkomst is dit juist andersom: bij categorie 3-overvallen is hun aandeel groot. Hoe professioneler de 

overval, hoe groter het aandeel verdachten met een Marokkaanse herkomst en hoe kleiner het 
aandeel verdachten met een Nederlandse herkomst.  

Figuur 31 Herkomst verdachten van categorie 1-, 2- en 3-overvallen 
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4 Overvallen in de eenheden  

In dit hoofdstuk is de stand van zaken met betrekking tot het aantal overvallen beschreven per nieuwe 

regionale eenheid. Vooruitlopend op de invoering van de Nationale Politie, zijn de gegevens van de 

politieregio’s die in de toekomst samen zullen gaan, alvast gebundeld. Tevens is per eenheid een 

overzicht opgenomen waarin te zien is welke huidige politieregio verantwoordelijk is voor welk aandeel 
van het totaal aantal overvallen in die eenheid.  

Figuur 32 Aantal overvallen in de eenheden (2011) 
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4.1  Noord-Nederland 

In Noord-Nederland zijn in 2010 133 en in 2011 103 overvallen gepleegd. Dit is 5 procent van het 

totale aantal overvallen in Nederland. De eenheid staat daarmee op de tiende (en laatste) plaats. Te 
zien is (figuur 33) dat de meeste overvallen worden gepleegd in de huidige politieregio Groningen.  

Figuur 33  Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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De meeste overvallen in Noord-Nederland worden gepleegd op bedrijven in de detailhandel. Met 

name in 2010 is een piek in dit soort overvallen waar te nemen. Woningovervallen staan stabiel op de 

tweede plaats, de laatste vier jaar worden gemiddeld 30 woningovervallen per jaar gepleegd (zie 
figuur 34). 

Figuur 34 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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Figuur 35 toont dat in Noord-Nederland de meeste overvallen in de detailhandel worden gepleegd 

tussen 15:00 en 21:00 uur. Het valt op dat de meeste overvallen in de sectoren horeca en transport in 
de avonduren plaatsvinden. Woningovervallen worden vaak gepleegd tussen 18:00 en 03:00 uur.  
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Figuur 35 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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In figuur 36 is weergegeven waar de verdachten die in Noord-Nederland woonachtig zijn een overval 

hebben gepleegd. Daarnaast is in figuur 37 te zien waar de verdachten vandaan komen die zijn 

aangehouden voor een overval die zij in Noord-Nederland hebben gepleegd. Het lijkt erop dat enkele 

plegers uit Noord-Holland waarschijnlijk over de afsluitdijk naar Noord-Nederland zijn gegaan en daar 
een overval hebben gepleegd.  

Figuur 36  Pleegplaats verdachten uit Noord-Nederland(2010-2011)  Figuur 37 Woonplaats plegers Noord-Nederland (2010-2011) 

  
 
De spreiding van overvallen over de maanden wijkt in Noord-Nederland enigszins af van het landelijke 

beeld. Er worden in de winter weliswaar meer overvallen gepleegd dan in de zomer, maar dit verschil 

is niet zo groot. Terwijl landelijk op vrijdag de meeste overvallen worden gepleegd, vinden in Noord-

Nederland op dinsdag en donderdag de meeste overvallen (18%) plaats (2011). Op maandag (11%) 

en op zondag (12%) worden de minste overvallen gepleegd. In tabel 12 is te zien dat bij overvallen in 

Noord-Nederland minder vaak gewonden vallen (13%) dan gemiddeld (22%). Ook mislukken 

verhoudingsgewijs veel overvallen, namelijk 31 procent. Verdachten zijn in bijna de helft van de 
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gevallen (48%) van Nederlandse herkomst, dit is aanmerkelijk hoger dan gemiddeld (31%). 

Verdachten afkomstig van de voormalige Nederlandse Antillen worden vaker dan gemiddeld verdacht 

van het plegen van een overval. Verdachten met Turkije, Suriname en Marokko als herkomstland zijn 

juist ondervertegenwoordigd. Tot slot valt op dat in 2011 het aandeel minderjarige verdachten veel 
lager ligt dan de voorgaande jaren (7%) en ook veel lager dan het landelijk gemiddelde (19%).  

Tabel 12 Overvallen in Noord-Nederland 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  90 101 114 133 103 2268 

% totaal Nederland 4% 4% 4% 5% 5% 100% 

% opgelost - - - 39% 35% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 7% 12% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 17% 33% 26% 

% overvallen donkere dagen  57% 58% 70% 61% 59% 63% 

% vuurwapengebruik 36% 43% 41% 35% 44% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 40% 50% 37% 45% 46% 49% 

% overvallen ochtend 13% 14% 16% 18% 12% 16% 

% overvallen middag 20% 21% 25% 13% 24% 22% 

% overvallen avond 54% 51% 38% 59% 52% 47% 

% overvallen nacht 12% 15% 21% 10% 12% 17% 

% gewonden 10% 7% 18% 10% 13% 22% 

% pogingen 24% 25% 21% 26% 31% 23% 

Verdachten             

Aantal 38 48 59 70 54 1124 

% man 86% 100% 92% 89% 93% 95% 

% Herkomst              

Nederland 48% 46% 41% 47% 48% 31% 

Westers 11% 10% 6% 11% 3% 11% 

Marokko 11%  0% 6% 9% 7% 17% 

Nederlandse Antillen 14% 23% 20% 11% 14% 9% 

Suriname 2% 2% 11% 5% 3% 11% 

Turkije 0% 2% 3% 1% 0% 7% 

Overig (niet-westers) 11% 17% 13% 14% 22% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 2% 2% 3% 3% 3% 5% 

Minderjarige meerpleger 11% 15% 9% 9% 0% 9% 

Minderjarige veelpleger 0% 2% 0% 3% 3% 3% 

Volwassen beginner 11% 10% 11% 13% 14% 16% 

Volwassen meerpleger 34% 31% 47% 37% 43% 38% 

Volwassen veelpleger 16% 23% 13% 19% 29% 17% 

Zeer actieve veelpleger 23% 10% 3% 6% 3% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 14% 23% 17% 16% 7% 19% 

18-24 jaar 43% 35% 58% 44% 41% 46% 

25-34 jaar 27% 15% 14% 19% 34% 22% 

35-44 jaar 11% 21% 6% 13% 10% 9% 

45 en ouder 5% 6% 5% 8% 7% 4% 
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4.2  Oost-Nederland 

In 2010 werden in Oost-Nederland 392 overvallen gepleegd en in 2011 waren het er 291. Dat is 13 

procent van het totale aantal overvallen in Nederland. In figuur 38 is te zien dat het absolute aantal 

overvallen in deze eenheid, sinds 2006 flink gestegen is. De stijging in 2009 en 2010 komt met name 

voor rekening van de regio’s Gelderland-Zuid en -Midden. In de andere regio’s was in dezelfde 
periode ook sprake van een toename, zij het minder fors. 

Figuur 38 Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Het stijgende aantal overvallen in Oost-Nederland is met name gepleegd op bedrijven in de 

detailhandel, de horeca en op woningen. Vanaf 2009 zet een daling van het aantal overvallen in de 

horeca in, vanaf 2010 is ook een daling zichtbaar in het aantal overvallen dat werd gepleegd op 
detailhandelaren en woningen. 

Figuur 39 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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De tijdstippen waarop de overvallen in de verschillende sectoren worden gepleegd, komen overeen 

met het landelijke beeld (zie figuur 40). Overvallen in de detailhandel worden merendeels overdag en 
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in de avonduren gepleegd, terwijl overvallen in de sectoren horeca en transport en op woningen 
vooral in de avond- en nachtelijke uren plaatsvinden.  

Figuur 40 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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In figuur 41 is te zien dat verdachten die woonachtig zijn in Oost-Nederland ook relatief vaak hun 

delicten in Oost-Nederland plegen. Figuur 42 daarentegen, laat zien dat overvallen die in Oost-

Nederland zijn gepleegd, relatief vaak zijn gepleegd door een verdachte die in een andere eenheid 
dan Oost-Nederland woont. 

Figuur 41 Pleegplaats verdachten uit Oost-Nederland (2010-2011) Figuur 42 Woonplaats plegers in Oost-Nederland (2010-2011)  

  
 
 

In Oost-Nederland worden de meeste overvallen in de wintermaanden gepleegd, terwijl het in de 

zomermaanden relatief rustig is. In de laatste maanden van 2011, is er echter een veel minder grote 

piek te zien dan in de voorgaande jaren. In overeenstemming met het landelijke beeld, zijn in Oost-
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Nederland de meeste overvallen in 2011 gepleegd op donderdag (18%) en vrijdag (19%), de minste 
op zondag. 

In tabel 13 is weergegeven hoe de overvallen in Oost-Nederland, zich verhouden tot de rest van 

Nederland. De situatie in Oost-Nederland wijkt procentueel niet veel af. Er worden iets minder 

overvallen gepleegd in de nachtelijke uren: 13 procent in Oost-Nederland tegen 17 procent gemiddeld. 

Ook vallen er verhoudingsgewijs minder vaak gewonden, namelijk bij 14 procent van de overvallen. 

Overvallers zijn in Oost-Nederland vrijwel altijd man en vaker dan gemiddeld van Nederlandse 
herkomst. 

Tabel 13 Overvallen in Oost-Nederland 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  190 244 376 392 291 2268 

% totaal Nederland 9% 10% 13% 15% 13% 100% 

% opgelost - - - 28% 40% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 5% 8% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 18% 19% 26% 

% overvallen donkere dagen  61% 62% 61% 67% 68% 63% 

% vuurwapengebruik 41% 50% 50% 55% 46% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 42% 46% 44% 49% 54% 49% 

% overvallen ochtend 15% 12% 16% 12% 15% 16% 

% overvallen middag 21% 23% 18% 19% 23% 22% 

% overvallen avond 54% 50% 51% 52% 49% 47% 

% overvallen nacht 11% 15% 16% 17% 13% 17% 

% gewonden 18% 15% 14% 13% 14% 22% 

% pogingen 23% 29% 21% 27% 24% 23% 

Verdachten             

Aantal 86 88 163 174 162 1124 

% man 89% 96% 93% 96% 99% 95% 

% Herkomst              

Nederland 46% 52% 44% 39% 40% 31% 

Westers 14% 10% 9% 11% 10% 11% 

Marokko 11% 12% 6% 10% 15% 17% 

Nederlandse Antillen 1% 1% 10% 10% 4% 9% 

Suriname 10% 2% 5% 4% 4% 11% 

Turkije 9% 11% 15% 12% 12% 7% 

Overig (niet-westers) 7% 11% 10% 13% 15% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 4% 7% 2% 7% 5% 5% 

Minderjarige meerpleger 10% 13% 11% 10% 12% 9% 

Minderjarige veelpleger 1% 7% 3% 2% 4% 3% 

Volwassen beginner 19% 10% 14% 13% 16% 16% 

Volwassen meerpleger 33% 32% 39% 34% 37% 38% 

Volwassen veelpleger 24% 13% 13% 19% 15% 17% 

Zeer actieve veelpleger 6% 11% 8% 8% 7% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 15% 26% 19% 20% 21% 19% 

18-24 jaar 34% 47% 53% 49% 51% 46% 

25-34 jaar 30% 12% 14% 19% 17% 22% 

35-44 jaar 19% 10% 9% 9% 10% 9% 

45 en ouder 2% 5% 5% 3% 2% 4% 
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4.3  Midden-Nederland 

De eenheid Midden-Nederland staat – samen met Den Haag en Noord-Holland – op de vierde plaats 

voor wat betreft het aandeel overvallen dat daar gepleegd wordt: 9 procent van het landelijke totaal. In 

2010 werden er in totaal 240 overvallen gepleegd, in 2011 waren dat er 205. In figuur 43 is te zien dat 

in Gooi- en Vechtstreek verreweg de minste overvallen worden gepleegd. In Flevoland is tot 2008 het 

aantal overvallen gestegen. De stijging in 2009 komt echter voor rekening van het aantal overvallen 
dat in Utrecht heeft plaatsgevonden.  

Figuur 43 Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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In figuur 44 is te zien dat na een stijging van het aantal overvallen in de detailhandel in de periode 

2006-2008, het aantal overvallen in deze sector fors is afgenomen. In 2011 ligt het aantal overvallen in 

deze sector onder het niveau van 2006. Woningovervallen daarentegen zijn gestegen in de periode 

2007-2010. In 2011 is er sprake van een lichte afname. In de overige sectoren is geen grote 

verandering in aantallen te zien, al zijn in al deze sectoren wel iets meer overvallen gepleegd dan in 
2006 het geval was.  

Figuur 44 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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De maandelijkse spreiding voor wat betreft het aantal overvallen in Midden-Nederland, ziet er in 2011 

anders uit dan gebruikelijk. Het aantal overvallen in het voorjaar van 2011 neemt slechts geleidelijk af, 

terwijl het najaar van 2011 erg grillig verloopt. De tijdstippen waarop de overvallen worden gepleegd in 
de verschillende sectoren, komen overeen met het landelijke beeld (zie figuur 45).  

Figuur 45 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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De figuren 46 en 47 laten zien dat verdachten uit Midden-Nederland relatief vaak in de eenheid plegen 

waar ze wonen. Verdachten van overvallen die in Midden-Nederland zijn gepleegd zijn vaak afkomstig 
uit dezelfde eenheid, maar wonen ook geregeld in omringende eenheden, met name Amsterdam.  

Figuur 46 Pleegplaats verdachten uit Midden-Nederland (2010-2011) Figuur 47 Woonplaats plegers in Midden-Nederland (2010-2011) 
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In 2011 zijn de meeste overvallen gepleegd op woensdag (17%) en de minste op zondag (12%). De 

verschillen zijn echter niet dusdanig groot dat er een ‘populaire’ dag van de week is aan te wijzen. In 

tabel 14 is te zien dat er in Midden-Nederland iets minder vaak (41%) dan gemiddeld een vuurwapen 

wordt gebruikt. Verder worden verhoudingsgewijs iets meer overvallen in de avonduren gepleegd dan 

in de nacht. Ook vallen in deze eenheid bij minder overvallen gewonden dan gemiddeld. Wat opvalt, is 

het relatief grote aandeel verdachten met een Marokkaanse herkomst. In Midden-Nederland is 28 

procent van de aangehouden verdachten van Marokkaanse herkomst, terwijl zij gemiddeld 17 procent 
van de aangehouden verdachten uitmaken.  

Tabel 14 Overvallen in Midden-Nederland 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  207 238 276 240 205 2268 

% totaal Nederland 10% 10% 9% 9% 9% 100% 

% opgelost - - - 23% 32% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 8% 6% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 32% 18% 26% 

% overvallen donkere dagen  60% 61% 63% 64% 57% 63% 

% vuurwapengebruik 54% 60% 57% 61% 41% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 47% 49% 46% 43% 50% 49% 

% overvallen ochtend 20% 21% 19% 20% 17% 16% 

% overvallen middag 18% 22% 18% 20% 18% 22% 

% overvallen avond 50% 43% 45% 47% 52% 47% 

% overvallen nacht 12% 14% 19% 14% 13% 17% 

% gewonden 19% 21% 17% 24% 17% 22% 

% pogingen 25% 18% 22% 25% 22% 23% 

Verdachten             

Aantal 62 74 103 90 90 1124 

% man 91% 91% 94% 94% 96% 95% 

% Herkomst              

Nederland 21% 25% 27% 16% 29% 31% 

Westers 6% 12% 3% 7% 12% 11% 

Marokko 41% 37% 30% 27% 28% 17% 

Nederlandse Antillen 10% 4% 10% 10% 7% 9% 

Suriname 13% 12% 16% 25% 7% 11% 

Turkije 0%  5% 5% 2% 7% 7% 

Overig (niet-westers) 7% 4% 9% 13% 9% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 0%  5% 7% 1% 6% 5% 

Minderjarige meerpleger 7% 11% 13% 8% 11% 9% 

Minderjarige veelpleger 0%  4% 4% 6% 3% 3% 

Volwassen beginner 16% 19% 9% 16% 10% 16% 

Volwassen meerpleger 35% 32% 40% 43% 43% 38% 

Volwassen veelpleger 16% 19% 13% 15% 17% 17% 

Zeer actieve veelpleger 9% 5% 11% 3% 3% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 7% 19% 24% 17% 21% 19% 

18-24 jaar 53% 49% 50% 58% 48% 46% 

25-34 jaar 22% 26% 19% 21% 20% 22% 

35-44 jaar 13% 5% 6% 3% 10% 9% 

45 en ouder 4% 1% 1% 1% 1% 4% 
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4.4  Noord-Holland 

In Noord-Holland werden in 2010 172 en in 2011 197 overvallen gepleegd. Dat is een aandeel van 9 

procent van het totale aantal overvallen in Nederland in 2011. Noord-Holland staat hiermee op een 

gedeelde vierde plaats samen met de eenheden Den Haag en Midden-Nederland. In figuur 48 valt het 

grote aantal overvallen op in Noord-Holland-Noord in 2009, dit is sindsdien fors gedaald. De aantallen 
overvallen in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland laten minder grote fluctuaties zien.  

Figuur 48  Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Het aantal overvallen in de sector detailhandel (zie figuur 49) schommelt de laatste vijf jaar rond de 60 

per jaar. Het valt op dat het aantal woningovervallen – met enkele schommelingen – is toegenomen 

van 42 in 2006 naar 73 in 2011. Ook het aantal overvallen op horecaondernemers laat in deze periode 
een grillig patroon zien. 

Figuur 49 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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In Noord-Holland is – in overeenstemming met het landelijke beeld – een duidelijke seizoenstrend 

zichtbaar: er worden veel overvallen gepleegd in de wintermaanden en weinig in de zomermaanden. 

In tegenstelling tot veel andere eenheden, is hier een flinke stijging te zien aan het einde van 2011.  
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Op vrijdag worden hier de meeste overvallen gepleegd (19%), zaterdag, woensdag en donderdag zijn 

daarna de meest populaire dagen. Op zondag wordt slechts 10 procent van alle overvallen in deze 

eenheid gepleegd. Anders dan het landelijke beeld, vindt een groter deel van de overvallen in de 

detailhandel plaats tussen 18:00 en 21:00 uur. Ook wordt een groter deel van de woningovervallen 
gepleegd tussen 21:00 en 24:00 uur en juist minder vaak tussen 18:00 en 21:00 uur. 

Figuur 50 Aantal overvallen per sector en tijdstip  
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In figuur 51 is te zien dat veruit de meeste verdachten uit Noord-Holland de overval hebben gepleegd 

in Noord-Holland. In figuur 52 valt op dat een flink aantal van de verdachten van overvallen die zijn 
gepleegd in Noord-Holland, woonachtig zijn in Amsterdam. 

Figuur 51 Pleegplaats verdachten uit Noord-Holland (2010-2011)  Figuur 52 Woonplaats plegers in Noord-Holland (2010-2011) 
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In Noord-Holland worden verhoudingsgewijs iets meer overvallen gepleegd in de donkere maanden 

dan gemiddeld. Ook worden ‘s avonds vaker overvallen gepleegd, 56 procent, tegenover het landelijk 

gemiddelde van 47 procent. Bij 29 procent van de overvallen valt een gewonde, dat is vaker dan 

gemiddeld (tabel 15).  

Verdachten zijn minder vaak dan gemiddeld van Nederlandse herkomst. Ze hebben relatief vaak een 

Marokkaanse of Surinaamse herkomst, of ze komen uit andere westerse landen.  

Het aandeel minderjarige beginners, meer- en veelplegers ligt in deze eenheid onder het landelijk 

gemiddelde, terwijl het aandeel volwassen beginners en meerplegers iets hoger dan gemiddeld is. 

Niet geheel verrassend is dan ook de constatering dat slechts 9 procent van de verdachten 
minderjarig is, tegenover een landelijk gemiddelde van 19 procent. 

Tabel 15 Overvallen in Noord-Holland 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  160 160 229 172 197 2268 

% totaal Nederland 7% 7% 8% 7% 9% 100% 

% opgelost - - - 41% 39% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 8% 10% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 19% 25% 26% 

% overvallen donkere dagen  63% 60% 59% 66% 68% 63% 

% vuurwapengebruik 59% 65% 57% 54% 51% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 45% 44% 52% 46% 51% 49% 

% overvallen ochtend 19% 18% 20% 22% 12% 16% 

% overvallen middag 14% 22% 18% 24% 18% 22% 

% overvallen avond 53% 44% 48% 43% 56% 47% 

% overvallen nacht 14% 16% 15% 11% 14% 17% 

% gewonden 22% 36% 25% 29% 29% 22% 

% pogingen 21% 21% 21% 29% 23% 23% 

Verdachten             

Aantal 70 95 129 128 93 1124 

% man 96% 97% 96% 98% 99% 95% 

% Herkomst              

Nederland 32% 28% 27% 25% 22% 31% 

Westers 7% 4% 10% 10% 16% 11% 

Marokko 21% 20% 16% 30% 23% 17% 

Nederlandse Antillen 18% 16% 8% 2% 5% 9% 

Suriname 8% 14% 10% 8% 14% 11% 

Turkije 3% 10% 10% 11% 6% 7% 

Overig (niet-westers) 11% 7% 15% 12% 13% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 3% 3% 4% 5% 2% 5% 

Minderjarige meerpleger 10% 9% 12% 12% 6% 9% 

Minderjarige veelpleger 8% 5% 4% 5%  0% 3% 

Volwassen beginner 11% 16% 13% 17% 21% 16% 

Volwassen meerpleger 41% 43% 41% 33% 41% 38% 

Volwassen veelpleger 12% 14% 10% 8% 14% 17% 

Zeer actieve veelpleger 3% 2% 6% 4% 7% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 21% 18% 21% 27% 9% 19% 

18-24 jaar 41% 49% 56% 50% 57% 46% 

25-34 jaar 30% 28% 20% 11% 19% 22% 

35-44 jaar 7% 4% 1% 8% 11% 9% 

45 en ouder 1% 1% 2% 2% 4% 4% 
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4.5  Amsterdam 

Amsterdam heeft traditioneel gezien altijd de twijfelachtige eer gehad om op de eerste plaats te staan 

voor wat betreft het aantal overvallen dat hier jaarlijks wordt gepleegd. In 2011 heeft Amsterdam 

echter van plaats geruild met Rotterdam en nu neemt het de tweede plaats in met een aandeel van 15 
procent in het aantal overvallen in Nederland. 

Zoals te zien is in figuur 53, is het aantal overvallen in Amsterdam ten opzichte van 2006 in vrijwel alle 

sectoren afgenomen. Alleen het aantal overvallen in de sectoren horeca en groothandel, industrie en 
dienstverlening ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2006.  

Figuur 53 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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In Amsterdam is het aantal overvallen in de afgelopen twee jaar in grote lijnen afgenomen. In de 

wintermaanden neemt het aantal wel licht toe, maar er zijn geen hele grote pieken en dalen te zien. 
De traditionele stijging in de wintermaanden is in de winter van 2010-2011 niet zichtbaar.  

De minste overvallen worden gepleegd op zondag (12%), de meeste op woensdag (17%). De dagen 
ontlopen elkaar niet veel, er is geen dag van de week waarop duidelijk meer overvallen plaatsvinden. 

Het tijdstip waarop de overvallen in de verschillende sectoren worden gepleegd, ligt wat dichter bij 

elkaar dan in de rest van het land het geval is. Zo is te zien in figuur 54 dat de meeste overvallen in de 

detailhandel in Amsterdam juist worden gepleegd in de periode tussen 09:00 en 12:00 uur. Overvallen 

in de sector groothandel, industrie en dienstverlening vinden voornamelijk plaats tussen 0:00 en 06:00 

uur. Ook woningovervallen en overvallen in de sector transport worden meer verspreid over de dag 

gepleegd dan in de rest van het land. Overvallen binnen de horeca zijn wel vergelijkbaar met het 
landelijke beeld: het merendeel wordt gepleegd tussen 21:00 en 03:00 uur. 
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Figuur 54 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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Er werd in voorgaande jaren wel verondersteld dat overvallers uit Amsterdam verantwoordelijk waren 

voor een flink aantal overvallen in het hele land. Als dat zo is, dan zijn zij er in ieder geval niet vaak 

voor aangehouden, want figuur 55 laat duidelijk zien dat verdachten die in Amsterdam wonen, de 

overval ook voornamelijk in Amsterdam plegen. Figuur 56 maakt vervolgens inzichtelijk dat 

Amsterdam, naast de ‘eigen overvallers’, ook te maken heeft met aardig wat overvallers uit andere 
eenheden, zoals Den Haag. 

Figuur 55 Pleegplaats verdachten uit Amsterdam (2010-2011)  Figuur 56 Woonplaats plegers in Amsterdam (2010-2011) 

  
 

 

 

In Amsterdam worden verhoudingsgewijs minder overvallen op donderdag, vrijdag en zaterdag 

gepleegd dan gemiddeld (tabel 16). Verder is te zien dat ook minder overvallen in de avond worden 

gepleegd, terwijl er meer dan gemiddeld overvallen ’s ochtends en ’s nachts plaatsvinden.  Bij 30 

procent van de overvallen valt een gewonde. 
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De herkomst van aangehouden verdachten wijkt in Amsterdam sterk af van het landelijk gemiddelde. 

Slechts 13 procent van de aangehouden verdachten heeft de Nederlandse herkomst (tegenover 31% 

gemiddeld), terwijl 29 procent van de verdachten van Marokkaanse en 25 procent van Surinaamse 

herkomst is (gemiddeld respectievelijk 17 en 11%). Verder valt op dat het aandeel volwassen 
beginners in 2011 is gestegen naar 21 procent.  

Tabel 16 Overvallen in Amsterdam 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  539 523 561 459 338 2268 

% totaal Nederland 25% 21% 19% 18% 15% 100% 

% opgelost - - - 21% 25% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 6% 10% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 29% 41% 26% 

% overvallen donkere dagen  60% 61% 60% 54% 63% 63% 

% vuurwapengebruik 48% 57% 63% 54% 50% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 46% 44% 45% 43% 42% 49% 

% overvallen ochtend 20% 25% 22% 19% 21% 16% 

% overvallen middag 28% 25% 21% 18% 20% 22% 

% overvallen avond 35% 34% 36% 39% 36% 47% 

% overvallen nacht 17% 16% 22% 24% 23% 17% 

% gewonden 20% 21% 19% 20% 30% 22% 

% pogingen 20% 20% 18% 22% 21% 23% 

Verdachten             

Aantal 131 165 238 161 113 1124 

% man 98% 90% 94% 93% 97% 95% 

% Herkomst              

Nederland 10% 9% 13% 11% 13% 31% 

Westers 8% 4% 6% 13% 11% 11% 

Marokko 28% 30% 35% 24% 29% 17% 

Nederlandse Antillen 1% 7% 3% 3% 4% 9% 

Suriname 31% 31% 23% 31% 25% 11% 

Turkije 5% 5% 4% 8% 3% 7% 

Overig (niet-westers) 12% 11% 12% 8% 11% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 10% 2% 3% 4% 5% 5% 

Minderjarige meerpleger 11% 10% 6% 11% 9% 9% 

Minderjarige veelpleger 6% 3% 4% 2% 2% 3% 

Volwassen beginner 11% 12% 15% 14% 21% 16% 

Volwassen meerpleger 37% 48% 46% 41% 37% 38% 

Volwassen veelpleger 13% 12% 13% 11% 16% 17% 

Zeer actieve veelpleger 6% 6% 4% 6% 8% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 27% 17% 16% 18% 16% 19% 

18-24 jaar 39% 48% 53% 54% 45% 46% 

25-34 jaar 28% 22% 21% 20% 29% 22% 

35-44 jaar 4% 9% 6% 6% 9% 9% 

45 en ouder 2% 4% 4% 2% 2% 4% 
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4.6  Den Haag 

Den Haag neemt, samen met Midden-Nederland en Noord-Holland de vierde plaats in voor wat betreft 

het aantal overvallen dat in deze eenheid is gepleegd. In 2010 ging het om 250 overvallen, in 2011 

waren dat er nog 212 (9%). De huidige politieregio Hollands Midden is voor ongeveer een derde van 
deze overvallen verantwoordelijk, ongeveer twee derde werd gepleegd in Den Haag (figuur 57). 

Figuur 57 Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Ook in Den Haag is in de periode 2006-2010 te zien dat het aantal overvallen in de sector detailhandel 

is toegenomen (figuur 58). Vanaf 2010 is echter weer een daling zichtbaar. Het aantal 

woningovervallen neemt toe van 55 in 2006 naar 81 in 2011. Vanaf 2009 laten zowel overvallen in de 

sector transport als in de sectoren horeca en groothandel, industrie en dienstverlening weer een 
dalende lijn zien. 

Figuur 58 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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In Den Haag wordt bijna 20 procent van de overvallen op zaterdag gepleegd. Net als in de meeste 

andere eenheden worden op zondag de minste overvallen gepleegd (12%). De overige dagen zijn 

redelijk vergelijkbaar en nemen een aandeel van 14 of 15 procent in. 
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De tijdstippen waarop de verschillende branches worden overvallen, komen in grote lijnen overeen 

met het landelijke beeld (figuur 59). De detailhandel wordt meestal overdag en in de avonduren 

overvallen, horecabedrijven in de avond en nacht en ook de sector transport wordt met name in de 
avond overvallen. 

Figuur 59 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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Verdachten die wonen in Den Haag, plegen overvallen door de hele Randstad, maar concentreren 

zich toch met name in Den Haag (figuur 60). Overvallen in Den Haag worden ook voor een groot deel 
gepleegd door verdachten uit andere omliggende eenheden, waaronder Amsterdam (figuur 61).  

Figuur 60 Pleegplaats verdachten uit Den Haag (2010-2011)  Figuur 61  Woonplaats plegers in Den Haag (2010-2011) 
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In Den Haag worden verhoudingsgewijs meer overvallen in de ochtend gepleegd en minder in de 

avond, dan in de rest van het land (tabel 17). Net als in Amsterdam, wijkt in Den Haag de herkomst 

van de aangehouden verdachten sterk af van het landelijke beeld. 20 procent van de aangehouden 

verdachten heeft een Nederlandse herkomst (landelijk is dat 31%), terwijl het aandeel verdachten met 

een Antilliaanse (16%) of Surinaamse (18%) herkomst groter is dan in de rest van het land. 

Verder is te zien dat een relatief groot deel van de aangehouden verdachten minderjarig is (31%, 
vergeleken met 19% landelijk). Dit zijn zowel beginners, meerplegers als veelplegers.  

Tabel 17 Overvallen in Den Haag 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  188 207 281 250 212 2268 

% totaal Nederland 9% 8% 10% 10% 9% 100% 

% opgelost - - - 34% 33% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 7% 10% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 20% 32% 26% 

% overvallen donkere dagen  63% 59% 66% 65% 66% 63% 

% vuurwapengebruik 50% 53% 57% 52% 44% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 48% 37% 48% 56% 48% 49% 

% overvallen ochtend 17% 24% 20% 19% 23% 16% 

% overvallen middag 31% 21% 23% 22% 22% 22% 

% overvallen avond 38% 44% 43% 45% 40% 47% 

% overvallen nacht 14% 11% 14% 14% 15% 17% 

% gewonden 9% 10% 15% 15% 18% 22% 

% pogingen 32% 18% 22% 20% 24% 23% 

Verdachten             

Aantal 67 64 139 139 124 1124 

% man 92% 96% 97% 91% 93% 95% 

% Herkomst         

Nederland 44% 25% 23% 26% 20% 31% 

Westers 10% 6% 8% 7% 10% 11% 

Marokko 16% 24% 24% 26% 17% 17% 

Nederlandse Antillen 5% 19% 13% 7% 16% 9% 

Suriname 14% 13% 8% 12% 18% 11% 

Turkije 5% 3% 4% 7% 8% 7% 

Overig (niet-westers) 4% 4% 14% 14% 11% 12% 

% Veelplegercategorie        

Minderjarige beginner 8% 7% 4% 3% 8% 5% 

Minderjarige meerpleger 8% 13% 8% 12% 14% 9% 

Minderjarige veelpleger 3% 1% 3% 5% 8% 3% 

Volwassen beginner 15% 16% 17% 12% 17% 16% 

Volwassen meerpleger 36% 42% 38% 40% 32% 38% 

Volwassen veelpleger 15% 12% 16% 16% 15% 17% 

Zeer actieve veelpleger 12% 4% 9% 7% 4% 6% 

% Leeftijdscategorie        

0-17 jaar 19% 22% 15% 21% 31% 19% 

18-24 jaar 32% 46% 46% 48% 42% 46% 

25-34 jaar 29% 16% 27% 20% 17% 22% 

35-44 jaar 19% 10% 6% 7% 5% 9% 

45 en ouder 1% 4% 6% 5% 5% 4% 
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4.7  Rotterdam 

Sinds 2011 is Rotterdam de eenheid waar de meeste overvallen in Nederland worden gepleegd. In 

2010 werden er 427 overvallen gepleegd, in 2011 waren dat er 432 (19%). De huidige politieregio 

Rotterdam-Rijnmond heeft hierin veruit het grootste aandeel, in Zuid-Holland-Zuid worden jaarlijks 
tussen de 30 en 50 overvallen gepleegd (zie figuur 62). 

Figuur 62  Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Tot 2009 steeg in Rotterdam het aantal overvallen op detailhandelaren, in 2010 en 2011 is dat aantal 

echter weer gaan dalen (zie figuur 63). Met uitzondering van overvallen in de sector groothandel, 
industrie en dienstverlening zijn overvallen in alle sectoren ten opzichte van 2006 toegenomen. 

Figuur 63 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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Ook in Rotterdam worden in de wintermaanden meer overvallen gepleegd dan in de zomermaanden. 

In tegenstelling tot de meeste andere eenheden, is in deze eenheid in 2011 een licht stijgende lijn te 

zien. In december 2011 werden de meeste overvallen in 2 jaar tijd gepleegd.  

Op vrijdag worden in Rotterdam de meeste overvallen gepleegd (18%), gevolgd door donderdag, 

zaterdag en woensdag (respectievelijk 17%, 16% en 15%). Op zondag wordt 10 procent van de 
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overvallen gepleegd. 

Het tijdstip waarop de meeste overvallen in de verschillende sectoren wordt gepleegd, wijkt nauwelijks 

af van het landelijke beeld. De sector detailhandel wordt met name overdag en ’s avonds overvallen, 

terwijl de horeca en de sector transport vooral in de avonduren – en in de vroege nacht – wordt 

overvallen. Woningen worden met name tussen 18:00 en 03:00 uur overvallen, maar ook overdag 
komen met regelmaat woningovervallen voor (figuur 64). 

Figuur 64 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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Rotterdamse verdachten plegen over het algemeen in Rotterdam. In figuur 66 is te zien dat 
verdachten die in Rotterdam een overval hebben gepleegd, ook afkomstig zijn uit andere eenheden.  

Figuur 65 Pleegplaats verdachten uit Rotterdam (2010-2011) Figuur 66 Woonplaats plegers in Rotterdam (2010-2011) 

 

  
 

In Rotterdam mislukken overvallen verhoudingsgewijs minder vaak dan in de rest van het land (tabel 

18). Slechts 18 procent van de overvallen blijft bij een poging (tegenover 23% landelijk).  
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Het aandeel vrouwen in de populatie aangehouden verdachten is relatief hoog: 9 procent (landelijk 

5%). Ook wijkt de herkomst van de verdachten af van de herkomst in de rest van het land (met 

uitzondering van Den Haag en Amsterdam). 21 procent van de verdachten heeft de Nederlandse 

herkomst, terwijl 17 procent van Antilliaanse en 15 procent van Surinaamse herkomst is. De 
leeftijdsverdeling van de aangehouden verdachten komt nagenoeg overeen met het landelijke beeld.  

Tabel 18 Overvallen in Rotterdam 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  354 420 470 427 432 2268 

% totaal Nederland 16% 17% 16% 17% 19% 100% 

% opgelost - - - 28% 39% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 5% 10% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 19% 26% 26% 

% overvallen donkere dagen  59% 60% 62% 60% 58% 63% 

% vuurwapengebruik 57% 62% 50% 50% 50% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 47% 49% 41% 46% 51% 49% 

% overvallen ochtend 19% 15% 18% 14% 12% 16% 

% overvallen middag 26% 24% 23% 24% 22% 22% 

% overvallen avond 37% 45% 45% 48% 48% 47% 

% overvallen nacht 18% 17% 15% 15% 18% 17% 

% gewonden 22% 25% 28% 29% 24% 22% 

% pogingen 19% 16% 22% 23% 18% 23% 

Verdachten             

Aantal 145 215 201 151 198 1124 

% man 95% 93% 91% 95% 91% 95% 

% Herkomst              

Nederland 15% 20% 20% 17% 21% 31% 

Westers 10% 6% 9% 8% 8% 11% 

Marokko 14% 17% 12% 22% 17% 17% 

Nederlandse Antillen 20% 24% 20% 20% 17% 9% 

Suriname 12% 15% 15% 13% 15% 11% 

Turkije 6% 3% 8% 10% 9% 7% 

Overig (niet-westers) 20% 11% 13% 8% 12% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 1% 6% 3% 1% 2% 5% 

Minderjarige meerpleger 9% 7% 6% 11% 12% 9% 

Minderjarige veelpleger 5% 6% 4% 9% 4% 3% 

Volwassen beginner 8% 10% 10% 9% 13% 16% 

Volwassen meerpleger 39% 36% 35% 31% 39% 38% 

Volwassen veelpleger 14% 12% 14% 22% 14% 17% 

Zeer actieve veelpleger 14% 13% 9% 11% 6% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 17% 19% 16% 22% 20% 19% 

18-24 jaar 48% 45% 46% 51% 45% 46% 

25-34 jaar 24% 22% 23% 16% 20% 22% 

35-44 jaar 8% 10% 11% 8% 11% 9% 

45 en ouder 3% 3% 4% 3% 4% 4% 
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4.8 Zeeland-West-Brabant 

De eenheid Zeeland-West-Brabant neemt een achtste plaats in voor wat betreft het aantal overvallen 

dat in deze eenheid wordt gepleegd. In 2010 werden er 209 overvallen gepleegd, tegenover 168 

overvallen in 2011 (7%). Het grootste deel van de overvallen in deze eenheid wordt gepleegd in 
Midden- en West-Brabant, zoals te zien is in figuur 67. 

Figuur 67  Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Na een scherpe daling van overvallen op detailhandelaren in de periode 2006-2007 steeg dit type 

overval weer fors (figuur 68). Van 2010 op 2011 is echter weer een flinke afname zichtbaar, zodat het 

aantal overvallen in de sector detailhandel in 2011 lager is dan het niveau van 2006. Ook overvallen in 

de sectoren horeca en transport laten een – grotendeels – dalende lijn zien vanaf 2008. Het aantal 

woningovervallen is fors gestegen tussen 2006 en 2009. Vanaf 2009 daalt dit aantal weer, maar 
woningovervallen is inmiddels de categorie waarin de meeste overvallen worden gepleegd. 

Figuur 68  Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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Ook in de eenheid Zeeland-West-Brabant is duidelijk te zien dat er in de winter meer overvallen 

worden gepleegd dan in de zomer. Het beeld komt overeen met de landelijke situatie.  

In deze eenheid worden op vrijdag de meeste overvallen gepleegd (20%). 17 procent van de 

overvallen vindt op woensdag plaats, op zondag is dit 11 procent.  

De tijdstippen waarop de verschillende sectoren worden overvallen, komen in grote lijnen overeen met 

het landelijke beeld (figuur 69). De detailhandel wordt over het algemeen overdag en ‘s avonds 

overvallen, horecagelegenheden met name tussen 18:00 en 03:00 uur. Het valt op dat in Zeeland-
West-Brabant relatief veel woningovervallen worden gepleegd tussen 03:00 en 06:00 uur. 

Figuur 69 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
 

0

20

40

60

80

100

120

Detailhandel Groothandel,

industrie en

dienstverlening

Horeca Woningen Transport

0:00 - 03:00

03:00 - 06:00

06:00 - 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - 18:00

18:00 - 21:00

21:00 - 24:00

 
In de figuren 70 en 71 is te zien dat de meeste verdachten uit Zeeland-West-Brabant in de eigen 

eenheid een overval hebben gepleegd. Plegers van overvallen in Zeeland-West-Brabant zijn 
afkomstig uit heel Zuid-West-Nederland. 

Figuur 70 Pleegplaats verdachten Zeeland-W-Brabant (2010-2011) Figuur 71 Woonplaats plegers Zeeland-W-Brabant (2010-2011) 
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Het aandeel overvallen waarbij vuurwapens worden gebruikt, ligt in Zeeland-West-Brabant enigszins 

boven het gemiddelde (tabel 19). Er worden vaker dan gemiddeld overvallen gepleegd tijdens de 

donkere dagen, tussen oktober en maart. Net als in Rotterdam is het aandeel vrouwelijke verdachten 

met 8 procent hoger dan gemiddeld.  

De herkomst van de verdachten in Zeeland-West-Brabant komt grotendeels overeen met het 

landelijke beeld, al worden er iets minder verdachten van Surinaamse herkomst aangehouden dan 

gemiddeld (6% om 11%). Ook voor wat betreft de antecedenten en de leeftijdscategorie van de 
aangehouden verdachten wijkt het beeld niet veel af van het landelijk gemiddelde. 

Tabel 19 Overvallen in Zeeland-West-Brabant 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  156 218 216 209 168 2268 

% totaal Nederland 7% 9% 7% 8% 7% 100% 

% opgelost - - - 32% 38% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 4% 7% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 13% 19% 26% 

% overvallen donkere dagen  53% 66% 63% 62% 69% 63% 

% vuurwapengebruik 45% 54% 55% 59% 54% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 48% 45% 49% 50% 48% 49% 

% overvallen ochtend 13% 20% 18% 20% 14% 16% 

% overvallen middag 27% 20% 20% 19% 27% 22% 

% overvallen avond 45% 44% 48% 49% 44% 47% 

% overvallen nacht 15% 16% 14% 12% 16% 17% 

% gewonden 26% 23% 26% 27% 26% 22% 

% pogingen 26% 20% 22% 21% 22% 23% 

Verdachten             

Aantal 46 101 82 90 83 1124 

% man 88% 96% 100% 97% 92% 95% 

% Herkomst              

Nederland 38% 33% 45% 35% 33% 31% 

Westers 6% 11% 6% 11% 14% 11% 

Marokko 23% 14% 10% 4% 17% 17% 

Nederlandse Antillen 15% 11% 6% 14% 10% 9% 

Suriname 10% 11% 2% 4% 6% 11% 

Turkije 0% 3% 11% 11% 8% 7% 

Overig (niet-westers) 6% 12% 15% 13% 11% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 2% 1% 5% 3% 8% 5% 

Minderjarige meerpleger 4% 9% 9% 9% 9% 9% 

Minderjarige veelpleger 8% 4% 2% 3% 4% 3% 

Volwassen beginner 12% 9% 6% 16% 14% 16% 

Volwassen meerpleger 50% 38% 38% 41% 42% 38% 

Volwassen veelpleger 13% 23% 22% 13% 16% 17% 

Zeer actieve veelpleger 8% 8% 7% 5% 3% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 13% 13% 17% 20% 21% 19% 

18-24 jaar 54% 46% 46% 40% 43% 46% 

25-34 jaar 19% 16% 26% 30% 23% 22% 

35-44 jaar 10% 19% 6% 8% 9% 9% 

45 en ouder 4% 6% 5% 2% 3% 4% 
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4.9  Oost-Brabant 

In Oost-Brabant is 6 procent van het totale aantal overvallen in Nederland gepleegd. Daarmee staat 

de eenheid op de negende plaats. In 2010 werden er 151 overvallen gepleegd, in 2011 waren dat er 

143. Het grootste deel van de overvallen wordt gepleegd in de huidige politieregio Brabant-Zuid-Oost 

(zie figuur 72). De laatste vijf jaar schommelt het aantal overvallen in Brabant-Noord redelijk constant 

iets boven de 50 per jaar, terwijl het aantal overvallen in Brabant-Zuid-Oost een flinke toename 
gevolgd door een afname laat zien. 

Figuur 72  Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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In Oost-Brabant is tot 2009 een toename te zien van het aantal woningovervallen, daarna neemt het 

aantal weer af. Ook het aantal overvallen in de detailhandel en de horecasector is eerst gestegen, om 

vanaf 2008 weer te dalen (figuur 73). Anders dan het landelijke beeld is in deze eenheid het aandeel 
woningovervallen kleiner dan het aandeel overvallen in de detailhandel. 

Figuur 73 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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Er is een groot verschil te zien in de populariteit van pleegdagen in 2011. Ten opzichte van 2010 is 

een verschuiving zichtbaar: veruit de meeste overvallen (27%) worden gepleegd op vrijdag, dit was in 

2010 nog 15 procent van het totaal. Op woensdag wordt 19 procent van de overvallen gepleegd. De 

dag waarop de minste overvallen worden gepleegd is zondag, met een aandeel van slechts 5 procent. 

Figuur 74 laat zien dat overvallen in de detailhandel het grootste aandeel uitmaken en vooral tussen 

06:00 en 21:00 uur worden gepleegd. Overvallen in de horeca vinden met name plaats tussen 21:00 
en 24:00 uur. Woningovervallen worden voornamelijk gepleegd tussen 18:00 en 06:00 uur. 

Figuur 74 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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Verdachten uit Oost-Brabant plegen veruit de meeste overvallen in Brabant. Slechts enkelen zijn 

aangehouden in een andere provincie. Overvallen die zijn gepleegd in Oost-Brabant zijn vooral 

gepleegd door verdachten uit Oost-Brabant, maar ook door verdachten uit Zeeland-West-Brabant en 
Limburg.  

Figuur 75 Pleegplaats verdachten uit Oost-Brabant (2010-2011) Figuur 76 Woonplaats plegers in Oost-Brabant (2010-2011) 
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In Oost-Brabant worden, net als in Zeeland-West-Brabant, iets meer dan gemiddeld overvallen 

gepleegd tijdens de donkere dagen (zie tabel 20). Ook wordt in deze eenheid vaker (54%) dan 

gemiddeld een vuurwapen bij de overval gebruikt. Het aandeel pogingen ligt in Oost-Brabant 5 

procent lager dan het landelijk gemiddelde, wat betekent dat overvallen in Oost-Brabant vaker slagen 

dan gemiddeld in de rest van het land.  

De herkomstverdeling laat een ander beeld zien dan het landelijke beeld. Zo heeft 51 procent van de 

verdachten de Nederlandse herkomst, tegenover 31 procent gemiddeld in Nederland. Verdachten uit 

alle andere herkomstlanden worden minder vaak aangehouden dan in de rest van het land, met 
uitzondering van verdachten die afkomstig zijn uit andere westerse landen. 

Tabel 20 Overvallen in Oost-Brabant 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  133 170 191 151 143 2268 

% totaal Nederland 6% 7% 7% 6% 6% 100% 

% opgelost - - - 36% 36% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 8% 10% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 22% 27% 26% 

% overvallen donkere dagen  63% 61% 67% 64% 66% 63% 

% vuurwapengebruik 63% 70% 51% 55% 54% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 49% 48% 48% 44% 50% 49% 

% overvallen ochtend 28% 15% 22% 17% 15% 16% 

% overvallen middag 17% 19% 24% 25% 25% 22% 

% overvallen avond 45% 55% 45% 44% 47% 47% 

% overvallen nacht 11% 11% 10% 14% 14% 17% 

% gewonden 20% 13% 16% 17% 15% 22% 

% pogingen 20% 18% 26% 27% 18% 23% 

Verdachten             

Aantal 43 19 52 71 50 1124 

% man 91% 86% 95% 100% 94% 95% 

% Herkomst              

Nederland 30% 36% 36% 46% 51% 31% 

Westers 4% 9% 20% 17% 13% 11% 

Marokko 28% 27% 16% 11% 15% 17% 

Nederlandse Antillen 15%  0% 4% 4% 4% 9% 

Suriname 13% 9% 5% 7% 9% 11% 

Turkije 6%  0% 4% 10% 6% 7% 

Overig (niet-westers) 2% 18% 7% 3% 2% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 4%  0% 9% 3% 8% 5% 

Minderjarige meerpleger 11% 9% 9% 8% 8% 9% 

Minderjarige veelpleger 2% 5% 4% 1% 2% 3% 

Volwassen beginner 11% 14% 20% 14% 30% 16% 

Volwassen meerpleger 51% 32% 35% 44% 34% 38% 

Volwassen veelpleger 17% 18% 5% 13% 6% 17% 

Zeer actieve veelpleger 2% 9% 4% 7% 6% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 17% 14% 25% 13% 17% 19% 

18-24 jaar 49% 36% 45% 52% 42% 46% 

25-34 jaar 21% 18% 18% 23% 26% 22% 

35-44 jaar 11% 23% 9% 11% 9% 9% 

45 en ouder 2% 9% 2% 1% 6% 4% 
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4.10  Limburg 

Limburg staat op de zevende plaats voor wat betreft het aantal overvallen dat daar is gepleegd (8%). 

In de huidige politieregio Limburg-Zuid zijn de afgelopen vijf jaar ongeveer 100 overvallen meer 

gepleegd dan in Limburg-Noord, met uitzondering van het jaar 2010 (zie figuur 77). Toen werden er in 
Limburg-Zuid bijzonder weinig overvallen gepleegd. 

Figuur 77 Ontwikkeling verdeling aantal overvallen over de huidige politieregio’s 
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Na enkele schommelingen is het aantal woningovervallen in 2011 nagenoeg gelijk aan het aantal in 

2006. Overvallen in de detailhandel zijn toegenomen ten opzichte van 2006. Ook overvallen in de 

horeca zijn gestegen van 19 in 2006 naar 45 in 2011. Het aantal overvallen in de sectoren transport 

en groothandel, industrie en dienstverlening was al klein en is ten opzichte van 2006 nog verder 
afgenomen (figuur 78). 

Figuur 78 Ontwikkeling aantal overvallen per sector 
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In Limburg worden, in overeenstemming met het landelijke beeld, meer overvallen in de winter dan in 

de zomer gepleegd. In 2011 is 20 procent van de overvallen gepleegd op een donderdag, in de 

meeste andere eenheden is vrijdag de meest populaire dag. Ook in deze eenheid worden op zondag 
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de minste overvallen gepleegd: 8 procent van het totaal.  

Figuur 79 laat zien dat de detailhandel vooral tussen 15:00 en 21:00 uur wordt overvallen. Dit wijkt af 

van de andere eenheden. Ook overvallen in de sector transport wijken af: in andere eenheden worden 

deze overvallen vooral ’s avonds gepleegd, hier is de spreiding over de dag veel gelijkmatiger. Binnen 
de overige sectoren komt de spreiding grotendeels overeen met het landelijke beeld.  

Figuur 79 Aantal overvallen per sector en tijdstip 
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Ook hier is te zien dat verdachten uit Limburg de meeste overvallen in Limburg plegen. Ook 
overvallers uit andere eenheden, reizen niet zo vaak naar Limburg af om daar een overval te plegen. 

Figuur 80 Pleegplaats verdachten uit Limburg (2010-2011)  Figuur 81  Woonplaats plegers in Limburg (2010-2011) 
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In grote lijnen wijkt het beeld van de overvallen in Limburg niet erg af van het landelijke beeld (tabel 

21). Wel ligt het aandeel overvallen dat niet slaagt, de pogingen, in Limburg hoger dan gemiddeld. 

Gemiddeld mislukt 32 procent van de overvallen, landelijk is dit 23 procent. 

Een hoog percentage van de verdachten is van Nederlandse herkomst: 65 procent, tegen een 

landelijk gemiddelde van 31 procent. Er worden minder verdachten met een Marokkaanse, 

Surinaamse, Antilliaanse of Turkse herkomst aangehouden dan in de rest van het land. In 2011 

werden verder relatief veel volwassen veelplegers aangehouden in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde.  

Tabel 21 Overvallen in Limburg 

Overvallen  2007 2008 2009 2010 2011 2011 NL 

Totaal aantal overvallen  148 160 197 139 179 2268 

% totaal Nederland 7% 7% 7% 5% 8% 100% 

% opgelost - - - 38% 34% 35% 

% heterdaadaanhoudingen - - - 5% 7% 9% 

% opgelost d.m.v. heterdaad - - - 13% 22% 26% 

% overvallen donkere dagen  68% 68% 61% 67% 64% 63% 

% vuurwapengebruik 50% 50% 54% 72% 48% 48% 

% op donderdag, vrijdag, zaterdag 49% 49% 47% 38% 50% 49% 

% overvallen ochtend 10% 13% 12% 17% 12% 16% 

% overvallen middag 16% 16% 23% 23% 21% 22% 

% overvallen avond 53% 49% 48% 47% 49% 47% 

% overvallen nacht 20% 22% 17% 14% 18% 17% 

% gewonden 24% 24% 21% 18% 22% 22% 

% pogingen 26% 18% 28% 29% 32% 23% 

Verdachten             

Aantal 93 83 65 49 97 1124 

% man 91% 94% 94% 96% 93% 95% 

% Herkomst              

Nederland 60% 40% 42% 35% 65% 31% 

Westers 14% 14% 12% 18% 14% 11% 

Marokko 12% 23% 25% 18% 3% 17% 

Nederlandse Antillen 2% 6% 1% 2%  0% 9% 

Suriname 5%  0%  0% 6% 2% 11% 

Turkije 2% 2% 4% 12% 4% 7% 

Overig (niet-westers) 4% 16% 12% 10% 11% 12% 

% Veelplegercategorie             

Minderjarige beginner 5% 1% 6% 2% 9% 5% 

Minderjarige meerpleger 8% 10% 16% 12% 7% 9% 

Minderjarige veelpleger 2% 7% 6% 8% 2% 3% 

Volwassen beginner 16% 9% 9% 20% 9% 16% 

Volwassen meerpleger 37% 31% 33% 27% 38% 38% 

Volwassen veelpleger 14% 23% 13% 14% 22% 17% 

Zeer actieve veelpleger 9% 3% 12% 10% 8% 6% 

% Leeftijdscategorie             

0-17 jaar 18% 21% 28% 24% 18% 19% 

18-24 jaar 43% 48% 42% 38% 43% 46% 

25-34 jaar 22% 17% 13% 16% 22% 22% 

35-44 jaar 11% 9% 14% 20% 10% 9% 

45 en ouder 7% 5% 3% 2% 7% 4% 
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Samenvatting deel I Overvallen 

Omvang 

Het aantal overvallen dat in 2010 en 2011 in Nederland werd gepleegd, is afgenomen met 

respectievelijk 11 en 12 procent. In Rotterdam vonden in 2011 in absolute aantallen de meeste 

overvallen plaats. In Amsterdam werden in 2011 de meeste overvallen per hoofd van de bevolking 

gepleegd, namelijk 35 per 100.000 inwoners. In 2009 waren dat nog 60 overvallen per 100.000 

inwoners, dus dit aantal is fors gedaald. Gemiddeld over heel Nederland werden er in 2011 14 

overvallen per 100.000 inwoners gepleegd.  

Voor het eerst werden in 2011 meer woningovervallen gepleegd dan overvallen op bedrijven in de 

detailhandel, het waren respectievelijk 766 en 712 overvallen. Ook bedrijven in andere sectoren 

worden met enige regelmaat overvallen, maar deze aantallen liggen vele malen lager. Het gaat hier in 
2011 om 349 (horeca), 269 (transport) en 135 (groothandel, industrie en dienstverlening) overvallen. 

In de winter worden traditioneel meer overvallen gepleegd dan in de zomer. Om het hoge aantal 

overvallen in de donkere maanden in te dammen is vanaf 2010 fors ingezet middels het Donkere 

Dagen Offensief. Door dit offensief werd een scherpere daling in het aantal overvallen verwacht in de 

wintermaanden dan in de zomermaanden. Tijdens het eerste Donkere Dagen Offensief (najaar 2010-

2011) daalde het aantal overvallen fors. Deze daling zette door in de zomermaanden van 2011. 

Tijdens het volgende Donkere Dagen Offensief (2011-2012), vond echter geen verdere daling plaats, 

het aantal gepleegde overvallen bleef precies gelijk aan dat van dezelfde periode een jaar eerder. Dit 

komt door een sterke stijging van het aantal gepleegde overvallen in Limburg-Zuid en Rotterdam-

Rijnmond, in de overige regio’s was overwegend sprake van een daling van het aantal gepleegde 

overvallen. 

Uit deze analyse blijkt dat de waargenomen daling – tegen de verwachting in – gelijk verdeeld was 
over zomer- en winterperiode. 

Het oplossingspercentage is de laatste jaren gestaag gestegen, van 28 procent in 2007 naar 35 

procent in 2011. Het valt op dat ieder jaar in het vierde kwartaal het oplossingspercentage lager is dan 

in de drie voorgaande kwartalen. Hier werd als gevolg van het Donkere Dagen Offensief een 

tegenovergesteld beeld verwacht.  

Het aandeel heterdaadaanhoudingen op het totaal aantal gepleegde overvallen, ligt in 2011 hoger dan 

in 2010, wat erop wijst dat de inspanningen om de heterdaadkracht te vergroten, effect lijken te 

hebben. Het aandeel heterdaadaanhoudingen op alle opgeloste overvallen stijgt echter ook. Zo is in 

Amsterdam in 2011 in 41 procent van alle opgeloste overvallen sprake van een heterdaadsituatie. Dit 

wijst erop dat Amsterdam verhoudingsgewijs maar weinig overvallen oplost als er geen sprake is van 

een heterdaadaanhouding. In andere eenheden, zoals Midden-Nederland, is het oplossings-
percentage gestegen terwijl het aantal heterdaadaanhoudingen juist is gedaald. 

Ondanks dat de doelstelling niet per sector is uitgesplitst, geeft de ontwikkeling per sector wel een 

indicatie waar nog winst te behalen is. Op basis van de huidige gegevens kan worden verwacht dat de 

doelstelling van de Taskforce Overvallen wordt gehaald voor wat betreft de aantallen overvallen die 

worden gepleegd binnen de sectoren detailhandel en transport. Deze aantallen duiken naar 

verwachting binnen de gestelde termijn (2014) onder het niveau dat zij in 2006 hadden. De 

ontwikkeling van het aantal overvallen op horecagelegenheden en woningen ziet er minder gunstig uit. 

Er is van 2010 op 2011 ofwel sprake van een afgevlakte daling (horeca), of de aantallen overvallen 

blijven vrijwel gelijk (woningen).  

Een andere doelstelling van de Taskforce is een stijging van het oplossingspercentage naar 40 

procent in 2014. Gezien de ontwikkeling tot nu toe verwachten we dat deze doelstelling wordt 
gehaald. 

Tijdstip 

De meeste overvallen worden gepleegd tussen 18:00 en 24:00 uur. Taxichauffeurs worden echter 

vaak overvallen tussen 21:00 en 06:00 uur. Het valt op dat 49 procent van de overvallen in de horeca 
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tussen 21:00 en 24:00 uur wordt gepleegd. Woningovervallen vinden met name in de avond (44%) en 
nacht (25%) plaats. 

Modus operandi  

Waar het vuurwapengebruik steeg in de periode 2006-2008, is de laatste jaren weer een daling 

zichtbaar tot het niveau van 2006. Dat betekent dat in 48 procent van de gevallen de overvaller 

gebruik maakt van een vuurwapen. Het gebruik van slag of steekwapens is licht toegenomen, deze 

worden bij iets minder dan een op de drie overvallen gebruikt.  

Het aandeel overvallen waarbij gewonden vallen, stijgt geleidelijk. Dit wordt met name veroorzaakt 

door een stijging van het aandeel woningovervallen, hierbij vallen gemiddeld vaker gewonden dan bij 

andere overvallen. Ook het aandeel woningovervallen waarbij gewonden vallen neemt echter toe (van 

35 naar 38%). Bij bedrijfsovervallen vallen bovengemiddeld veel gewonden binnen de sectoren 

transport (19%) en groothandel, industrie en dienstverlening (22%), gemiddeld vallen gewonden bij 14 

procent van de bedrijfsovervallen.  

In de sectoren detailhandel, woningen, groothandel, industrie en dienstverlening, horeca en transport 

is de buit bij meer dan 40 procent van de overvallen niet hoger dan 500 euro.  

Er worden verhoudingsgewijs veel overvallen met een hoge buit gepleegd in de ochtend. Dit is niet 

verrassend, het houdt waarschijnlijk verband met overvallen in de transportsector waarbij vaak een 
hoge buit wordt gemaakt: 49 procent van dit soort overvallen wordt in de ochtend gepleegd. 

Categorie 2- en 3-overvallen  

Categorie 2-overvallen zijn overvallen die in enige mate zijn voorbereid, terwijl categorie 3-overvallen 

worden gepleegd door meer ervaren of zeer ervaren criminelen. Het grootste deel van de categorie 2-

overvallen is gericht op woningen (47%) en beroepsmatige woningen (28%). Overvallen op juweliers 

(19%) staan op de derde plaats.  

De meeste categorie 3-overvallen worden gepleegd op winkels, dit zijn vrijwel altijd juweliers. 

Vervolgens worden overvallen op professioneel waardevervoer het meeste gepleegd, gevolgd door 

overvallen op beroepsmatige woningen en overvallen op financiële instellingen. Categorie 2-

overvallen vinden meestal op donderdag en vrijdag plaats.  

41 procent van de categorie 3-overvallen vindt plaats tussen 09:00 en 12:00 uur. Categorie 2-

overvallen worden juist meestal in de avonduren gepleegd, 36 procent tussen 18:00 en 24:00 uur. 

Maar ook dit type overval vindt bovengemiddeld vaak plaats in de periode tussen 09:00 en 12:00 uur.  

De meeste categorie 2-overvallen worden gepleegd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag; de 
meeste categorie 3-overvallen in Den Haag, Oost-Nederland en Midden-Nederland. 

Verdachten  

Het aandeel vrouwelijke verdachten neemt af, dit was 7 procent in 2007 en is 5 procent in 2011.  

De grootste groep, 46 procent van de verdachten, is tussen de 18 en 24 jaar oud. 19 procent is 

minderjarig, en nog eens 22 procent is tussen de 25 en 34 jaar oud.  

De herkomst van de verdachten wisselt per regio. In de Randstad worden verhoudingsgewijs meer 

verdachten met een traditioneel allochtone herkomst (Marokkaans, Turks, Antilliaans & Surinaams) 

aangehouden. Buiten de Randstad is het aandeel verdachten met een Nederlandse of westerse 

herkomst vaak weer hoger. Dit beeld is niet verrassend gezien de verschillen in de bevolkings-

samenstelling van stedelijke en landelijke gebieden.   

Het gemiddelde aantal overvallen waarvoor overvallers worden aangehouden, daalt: werd een 

overvaller in 2008 gemiddeld nog verdacht van 1,31 overvallen, in 2011 was dit 1,09 overval.  

Het aandeel beginners neemt de afgelopen 5 jaar licht toe.   

De meeste verdachten van een overval plegen het delict in de eigen eenheid. In 2010 waren 155 en in 

2011 132 unieke verdachten actief buiten de politie-eenheid waar zij wonen. Het grootste deel van de 

bovenregionaal actieve verdachten is afkomstig uit Midden-Nederland (25 verdachten, 19%). 

Verdachten uit Rotterdam en Amsterdam zijn ook vaak bovenregionaal actief, beide eenheden leveren 

17 procent.  

De meeste overvallen gepleegd door verdachten uit andere eenheden, werden in het verleden in 

Amsterdam gepleegd, sinds 2011 neemt Den Haag echter de eerste plaats in. Van de 132 verdachten 
die buiten de eigen eenheid overvallen pleegden, pleegden er 28 (21%) in Den Haag. 
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Minderjarigen 

Minderjarigen plegen de meeste overvallen in de detailhandel. Als zij een overval plegen, doen zij dit 

in 64 procent van de gevallen tussen 18:00 en 24:00 uur. Bij overvallen door minderjarige verdachten, 

vallen verhoudingsgewijs minder vaak gewonden (17%) dan bij overvallen door oudere verdachten 

(25%). Minderjarigen plegen ongeveer even vaak een geslaagde overval als verdachten uit andere 

leeftijdscategorieën.  

Minderjarigen plegen steeds vaker alleen een overval: het aandeel alleenplegers stijgt fors, van 8 

procent in 2007 naar 22 procent in 2011. Daarmee wijken minderjarigen nauwelijks af van de overige 

leeftijdscategorieën voor wat betreft het aantal mededaders. 
Van de minderjarige verdachten is 51 procent een meerpleger en 29 procent een beginner. 

Jongvolwassenen 

Jongvolwassen verdachten plegen bijna even vaak een woningoverval als een overval in de 

detailhandel. Het aandeel overvallen door jongvolwassen verdachten dat wordt gepleegd met een 

vuurwapen is aanzienlijk gedaald naar 49 procent – dit was 69 procent in 2008. Voor wat betreft het 

aantal mededaders, de tijdstippen waarop zij de overval plegen en de slagingskans wijken de 
jongvolwassen verdachten niet significant af van andere leeftijdscategorieën. 

Verdachten categorie 2- en 3-overvallen  

Verdachten van categorie 2- en 3-overvallen plegen dit delict vaker buiten de politie-eenheid waar zij 

wonen. De afstand tot de pleeglocatie verschilt significant van de afstand die verdachten van 

categorie 1-overvallen afleggen tot de pleegplaats. Hier geldt dat hoe professioneler de overval is 

opgezet, hoe vaker de verdachte afkomstig is uit een andere eenheid. 

Bij categorie 2- en 3-overvallen is het aandeel verdachten met een Marokkaanse herkomst groter dan 

bij categorie 1-overvallen. Bij categorie 1-overvallen is daarentegen het aandeel verdachten met een 

Nederlandse herkomst groot. Bij de categorie 3-overvallen zijn geen verdachten met een Antilliaanse 
herkomst aangehouden. 
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5 Straatroof in Nederland 

In dit hoofdstuk schetsen we het landelijk beeld van straatroof in Nederland op basis van cijfers uit 

GIDS. Via GIDS kunnen per misdrijfcategorie cijfers worden gegenereerd. Voor deze analyse is de 

misdrijfcategorie ‘1.4.6 Straatroof’ geselecteerd, waaronder naast straatroof (B70) ook tassenrollerij 

met geweld (B40) wordt weggeschreven. Deze laatste categorie bevat kleine aantallen, ongeveer 5 

procent van de categorie 1.4.6 Straatroof. Er wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op de 

omvang van straatroof, de verdeling over de politie-eenheden en wanneer (maand, dag, tijdstip) 
straatroven worden gepleegd. 

5.1 Omvang 

In tabel 22 is de ontwikkeling in het aantal straatroven voor de jaren 2008 tot en met 2011 

weergegeven. Ten opzichte van 2010 is het aantal straatroven in 2011 met 4,9 procent gestegen. Dit 

percentage is enigszins vertekend omdat de gegevens van Noord- en Oost-Gelderland over 2010 

ontbreken. Als we ervan uitgaan dat het aantal straatroven in deze regio in 2010 vergelijkbaar was 
met dat in 2011 (95), dan valt de stijging lager uit: 3,7 procent. 

In 2011 slaagt 88 procent van de straatroven: de dader gaat er met buit vandoor. Niet van alle 

straatroven die bij de politie bekend zijn, is aangifte gedaan, in sommige gevallen blijft het bij een 

melding. Dit aandeel ligt iets onder de 10 procent. Het percentage straatroven dat wordt opgehelderd, 
schommelt de afgelopen vier jaar rond de 23 procent.  

Tabel 22 Ontwikkeling in het aantal straatroven  

  2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 

Totaal aantal straatroven      8120*      7600*      8370*     8776 

Waarvan poging 837 (10) 1078 (14) 1195 (14) 1090 (12) 

Waarvan aangifte 7617 (94) 6945 (91) 7576 (91) 8005 (91) 

Waarvan opgehelderd 1801 (23) 1735 (23) 1985 (24) 2052 (23) 

* Over 2008 en 2009 ontbreken gegevens van de politieregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Haaglanden. Over 2010 ontbreken 
gegevens van Noord- en Oost-Gelderland. 

5.2 Verdeling per eenheid 

De meeste straatroven worden in Amsterdam gepleegd; in 2011 gaat het om 24 procent van het totale 

aantal straatroven (tabel 23). Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam (19%), Den Haag (15%) en 

Midden-Nederland (11%). In deze vier grootstedelijke eenheden vindt 69 procent van alle straatroven 
plaats. In figuur 82 is de verdeling van het aantal straatroven over de politie-eenheden weergegeven. 
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Figuur 82  Verdeling straatroven naar eenheid (2011) 

 

Door het aantal straatroven af te zetten tegen het aantal inwoners in een eenheid, kunnen we iets 

zeggen over het relatieve aandeel straatroven. Een grote eenheid qua inwonertal, zoals Oost-

Nederland, doet het dan ‘beter’ dan op het eerste gezicht uit het aantal straatroven blijkt. Per 100.000 

inwoners in Oost-Nederland worden er 17 straatroven gepleegd. Daarmee komt deze eenheid 

positiever naar voren dan bijvoorbeeld Oost-Brabant en Limburg waar per 100.000 inwoners 36 en 37 

straatroven worden gepleegd. In tabel 23 is te zien dat Amsterdam niet alleen in absolute aantallen 

koploper is, maar ook afgezet tegen inwonertal de kroon spant. In Amsterdam vinden 224 straatroven 
per 100.000 inwoners plaats; ruim 2 keer zo veel als in Rotterdam en 3 keer zo veel als in Den Haag. 

Tabel 23  Verdeling straatroven naar eenheid en per 100.000 inwoners per eenheid 

 2010* 2011 aantal 2011 per 100.000 inwoners 

Amsterdam 25% 24% 2147 224 

Rotterdam 19% 19% 1691 97 

Den Haag 16% 15% 1302 73 

Midden-Nederland 10% 11% 938 50 

Oost-Nederland 7% 6% 539 17 

Noord-Holland 5% 6% 508 34 

Oost-Brabant 5% 6% 498 36 

Limburg 4% 5% 417 37 

Zeeland-West-Brabant 5% 5% 399 27 

Noord-Nederland 4% 3% 301 18 

Landelijke eenheid 0% 0% 36 n.v.t. 

 

* De gegevens van Noord- en Oost-Gelderland over 2010 ontbreken, er is uitgegaan van een vergelijkbaar aantal als in 2011. 
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In figuur 83 wordt in een oogopslag de verdeling van het aantal straatroven per 100.000 inwoners over 
Nederland duidelijk. 

Figuur 83  Verdeling straatroven per 100.000 inwoners per eenheid (2011) 

 

Oplossingspercentage 

Voor heel Nederland is het percentage straatroven dat is opgehelderd 23 procent (2011). In tabel 24 

staan de oplossingspercentages per eenheid. In Noord-Holland en Noord-Nederland ligt het 

oplossingspercentage in 2011 boven de 30 procent. Het oplossingspercentage van Midden-Nederland 

en Oost-Brabant blijft in hetzelfde jaar, met een percentage onder de 20 procent, achter bij het 

gemiddelde. Met name in Oost-Brabant is een grote achteruitgang te zien in het aantal straatroven dat 

wordt opgelost: van 24 naar 16 procent. In Noord-Nederland en Zeeland-West-Brabant is het 
oplossingspercentage ten opzichte van 2010 juist aanzienlijk toegenomen. 

Tabel 24  Oplossingspercentage per eenheid 

 2010 2011 

Noord-Holland 31% 32% 

Noord-Nederland 27% 31% 

Zeeland-West-Brabant 23% 27% 

Oost-Nederland 31% 26% 

Rotterdam 23% 24% 

Amsterdam 23% 24% 

Den Haag 22% 23% 

Limburg 23% 20% 

Midden-Nederland 21% 18% 

Oost-Brabant 24% 16% 
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5.3 Temporele spreiding 

Waar we bij overvallen een sterke toename zien als de ‘donkere dagen’ aanbreken, is dit bij straatroof 

veel minder het geval. Figuur 84 toont de verdeling van het aantal straatroven over de maanden voor 

2010 en 2011. In de maanden juni, juli en augustus is er wel een kleine dip te zien maar de aantallen 

zijn nog altijd aanzienlijk. De maand mei doet qua aantal straatroven niet onder voor de maanden 
december, januari, februari en maart (2011). 

Figuur 84 Aantal straatroven per maand  
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Straatroven vinden op alle dagen van de week plaats. Maandagen, dinsdagen, woensdagen en 

donderdagen verschillen nauwelijks van elkaar wat betreft het aandeel straatroven. 49 procent van de 

straatroven vindt op een van deze vier dagen plaats. De andere 51 procent wordt gepleegd op vrijdag, 
zaterdag of zondag, waarvan de meeste op zaterdag (tabel 25). 

Tabel 25  Verdeling straatroven per dag 

  2008 2009 2010 2011 

Maandag 13% 13% 12% 13% 

Dinsdag 13% 12% 12% 13% 

Woensdag 13% 12% 12% 12% 

Donderdag 14% 13% 13% 13% 

Vrijdag 14% 15% 16% 15% 

Zaterdag 17% 18% 18% 18% 

Zondag 16% 17% 16% 17% 

 

Veel straatroven vinden ’s avonds (39%) en ’s nachts (26%) plaats. Toch wordt ook een aanzienlijk 

deel, ruim een kwart, ’s middags gepleegd (zie tabel 26). Als we dag en dagdeel combineren, dan ligt 

het zwaartepunt in de vrijdag- en zaterdagavond en -nacht: 29 procent van de straatroven wordt 
gepleegd op vrijdag en zaterdag tussen 18:00 en 06:00 uur.  



 

 78 

Tabel 26  Verdeling straatroven per dagdeel  

   2008 2009 2010 2011 

Nacht  27% 29% 27% 26% 

Ochtend  9% 9% 8% 8% 

Middag  25% 23% 25% 27% 

Avond  39% 39% 40% 39% 

 

Bekijken we de tijdstippen nauwkeuriger, dan levert dit voor 2010 en 2011 het beeld op zoals 

gepresenteerd in figuur 85. De helft van de straatroven wordt gepleegd tussen 18:00 uur ’s avonds en 
2:00 uur ’s nachts. Dit geldt zowel voor 2010 als voor 2011. 

Figuur 85  Aantal straatroven verdeeld naar tijdstip  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
:0

0
-2

:0
0

 u
u

r

2
:0

0
-4

:0
0

 u
u

r

4
:0

0
-6

:0
0

 u
u

r

6
:0

0
-8

:0
0

 u
u

r

8
:0

0
-1

0
:0

0
 u

u
r

1
0

:0
0

-1
2

:0
0

 u
u

r

1
2

:0
0

-1
4

:0
0

 u
u

r

1
4

:0
0

-1
6

:0
0

 u
u

r

1
6

:0
0

-1
8

:0
0

 u
u

r

1
8

:0
0

-2
0

:0
0

 u
u

r

2
0

:0
0

-2
2

:0
0

 u
u

r

2
2

:0
0

-0
:0

0
 u

u
r

2010

2011

 

In hoofdstuk 8 wordt per eenheid een overzicht van (onder andere) de gegevens uit GIDS gegeven. 
Hierin wordt ook de temporele spreiding per eenheid vermeld. 
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6 Verdiepende analyse straatroof 

In dit hoofdstuk wordt de aard van straatroofcriminaliteit in Nederland beschreven. In tegenstelling tot 

overvalcriminaliteit, bestaat er voor straatroven geen apart registratiesysteem waarin informatie over 

alle straatroven in Nederland apart wordt bijgehouden. Hierdoor ontbreekt het landelijk inzicht in zaken 

als de wijze waarop het delict wordt gepleegd, wie daarvan de slachtoffers zijn en wat de buit is. Er 

zijn de afgelopen jaren wel onderzoeken naar straatroof uitgevoerd, maar deze hebben altijd 

betrekking op straatroven die plaatsvonden in politieregio’s of steden. Er is de afgelopen jaren geen 

landelijk onderzoek uitgevoerd, zodat gesteld kan worden dat het hoog tijd is voor een landelijke 
fenomeenanalyse. 

6.1 Afbakening en methode van onderzoek 

De definitie van straatroof zoals die wordt gehanteerd binnen de politie (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2012) luidt als volgt: 

Het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen 
personen die zich niet in een afgeschermde ruimte bevinden, of de poging daartoe.  

Berovingen van geplande/georganiseerde waardetransporten zijn hierop een uitzondering. Zij vinden 

ook op de openbare weg plaats, maar worden tot de overvallen gerekend. Iedere diefstal met geweld 

(of bedreiging daarmee) in de publieke ruimte die niet valt onder een overval is een straatroof. Diefstal 
zonder (bedreiging met) geweld, zoals zakkenrollerij, valt niet onder de definitie. 

Straatroof: snelroof en beroving 

We onderscheiden twee vormen van straatroof en sluiten daarbij aan bij het onderscheid dat al sinds 

jaar en dag wordt gemaakt door onderzoekers naar straatroof in Nederland (Van Wijngaarden & 

Boerman, 1997; Van Wijk & Ferwerda, 1998; Ferwerda & Hakkert, 2003; Van Wijk, Nieuwenhuis, Arts 

& Mehlbaum, 2009). Aan de ene zijde van het spectrum vinden we een vorm van straatroof waarbij 

een goed, meestal een tas of een mobiele telefoon, wordt weggerukt. Kenmerkend voor dit type 

straatroof is dat het meestal al voorbij is voordat het slachtoffer goed en wel doorheeft wat er gebeurt. 

Het slachtoffer hoort of ziet de dader(s) niet aankomen en anticipeert daardoor niet op een mogelijk 

‘vervelende’ situatie. Vaak is het enige geweld dat wordt toegepast het met kracht wegrukken van 

telefoon of tas. Traditioneel wordt deze vorm van straatroof een tasjesroof genoemd. Deze benaming 

dekt echter de lading niet meer omdat tegenwoordig in veel gevallen een mobiele telefoon uit de 

handen wordt gerukt in plaats van een (hand)tas. Daarom hebben we hier gekozen voor een naam die 
naar onze mening de lading beter dekt: de snelroof.  

Ik had mijn mobiele telefoon in mijn rechterhand aan mijn rechteroor. Ik voelde dat mijn mobiele 

telefoon met een krachtige ruk van achter mij uit mijn rechterhand werd weggetrokken. Ik was zeer 

geschrokken en verbaasd hierdoor. Ik voelde bij het wegrukken van mijn mobiele telefoon 

geen pijn. 

Het tweede type straatroof – de beroving – heeft duidelijk andere kenmerken. Bij een beroving vindt 

een confrontatie met de dader(s) plaats en is de werkwijze gewelddadiger: er kan (eventueel naast 

wegrukken) een wapen worden gebruikt, fysiek geweld worden toegepast of er worden bedreigingen 
geuit. 

Op het moment dat ik het pistool zag ben ik gestopt met fietsen, ik schrok namelijk heel erg van het 

pistool. Ik bleef wel kalm, maar voelde wel angst om neergeschoten te worden. Door de angst voelde 

ik me helemaal slap worden in mijn lichaam. Vervolgens hoorde ik de persoon heel rustig tegen mij 

zeggen:”Hé, geef me je mobiel”. Ik pakte mijn mobiele telefoon uit mijn rechterbroekzak en gaf deze 

aan deze persoon. 
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Methode van onderzoek  

Om inzicht te kunnen verschaffen in de aard van straatroven, is een representatief deel van de bij de 

politie bekend geworden straatroven geselecteerd. De representativiteit van de steekproef wordt 

toegelicht in bijlage II. We hebben een steekproef getrokken uit alle incidenten die van 1 januari 2011 

tot en met 31 december 2011 in BVH onder de delictscategorie straatroof (B40 en B70) zijn 

geregistreerd. Ieder vijftiende dossier is geselecteerd voor analyse. In de categorie B40 

(zakkenrollerij/tassenrollerij met geweld) kwam dit neer op een totaal van 29 dossiers, in de categorie 

B70 (straatroof) waren dit er 582. In totaal zijn er 611 dossiers geselecteerd. Van deze 611 dossiers 
vielen er 130 om uiteenlopende redenen af, zodat de uiteindelijke steekproef bestaat uit 481 dossiers. 

Voorwaarde voor selectie van een dossier was de aanwezigheid van een aangifte. Bij 99 van de 130 

afgevallen dossiers, ontbrak de aangifte of was deze onvolledig. Soms was de aangifte al in een 

andere BVH-registratie opgenomen, terwijl in andere gevallen een mutatie was opgenomen als BVH-

registratie. Bijvoorbeeld: de meldkamer ontvangt een melding van straatroof, waar vervolgens 

surveillanten op af gaan. Als het slachtoffer dan niet meer ter plekke is, of geen aangifte doet, wordt 

het feit als een mutatie in BVH opgenomen.  

Bij bestudering van 27 dossiers bleek dat het betreffende delict geen straatroof betrof, maar een 

aangifte van een ander delict als zakkenrollerij, diefstal, oplichting of een overval. Vier aangiften waren 
dubbel geregistreerd in BVH en zijn om die reden afgevallen.  

Het door ons aangebrachte onderscheid tussen snelroof en beroving op basis van de modus 

operandi, wordt niet bij het wegschrijven in BVH gehanteerd. De keuze die in BVH gemaakt kan 

worden tussen straatroof en zakkenrollerij/tassenrollerij met geweld gebeurt op andere gronden. Dit 

betekent dat in BVH de verhouding tussen het aantal straatroven en gevallen van zakkenrollerij/ 

tassenrollerij met geweld 95-5 is, terwijl uit deze analyse zal blijken dat het aantal snelroven en 
berovingen veel dichter bij elkaar ligt (paragraaf 6.2). 

Voordat we met de dossieranalyse begonnen, hebben we literatuur bestudeerd naar de aard van 

straatroven, naar geweldgebruik en slachtofferschap. Daarbij zijn onderzoeken naar straatroven in 

verschillende politieregio’s geraadpleegd. Met de opgedane kennis zijn vervolgens variabelen 

vastgesteld en opgenomen in een codeboek (zie bijlage III). De 481 geselecteerde dossiers zijn met 
dit codeboek systematisch doorgelezen, gecodeerd en geanalyseerd. 

Valse aangifte? 

In sommige gevallen werd door de verbalisant in het dossier aangegeven dat er mogelijk sprake was 

van een valse aangifte. Van de 481 dossiers zijn er 20 als mogelijk valse aangifte (4%) gelabeld. De 

verbalisanten hebben in deze gevallen twijfels bij het verhaal van de aangever, bijvoorbeeld omdat het 

verhaal vaag blijft, de aangever nerveus overkomt of juist helemaal niet onder de indruk lijkt te zijn van 

een straatroof die klinkt als een uit de hand gelopen James Bond-film. In vijf gevallen bleek dat een 

gestolen telefoon in gebruik was bij familie of vrienden van de aangever. In drie gevallen werden 

camerabeelden opgevraagd waarop de door de aangever geschetste situatie niet was te zien. Omdat 

geen enkele keer definitief is vastgesteld dat de aangifte daadwerkelijk vals was, én omdat we bij het 

lezen van de dossiers af en toe op het eerste gezicht ongeloofwaardige straatroven tegenkwamen die 
wel degelijk waar bleken te zijn, zijn deze dossiers wel in de analyse meegenomen.  

Bij 14 vermoedelijk valse aangiften werd een telefoon buitgemaakt en bij vier aangiften was de buit 

een hoog geldbedrag, respectievelijk 550, 1400, 630 en 4000 euro. In één geval werden sieraden 

gestolen en tot slot was er ook nog een aangifte waarbij zowel sieraden als een telefoon werden 
geroofd. Ten minste door zeven aangevers werd de schade geclaimd bij een verzekeraar.  
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6.2 Aard straatroven 

Van de 481 straatroven die we voor deze analyse hebben bekeken, was 59 procent (n=285) een 
beroving en 41 procent (n=196) een snelroof.  

Tijdens de analyse bleek dat berovingen en snelroven in de praktijk niet altijd zo eenvoudig te 

onderscheiden zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat een snelrover een tas wegrukt, maar dat het 

slachtoffer deze stevig vasthoudt en door het trekken van de dader over de grond wordt gesleurd. 

Omdat het slachtoffer de tas vasthoudt, past de dader meer en langer geweld toe (sleuren en trekken) 

dan hij zou hebben gedaan als het slachtoffer de tas had losgelaten.  

Aan de andere kant vinden er soms ook berovingen plaats waarbij nauwelijks tot geen sprake is van 

(dreiging met) geweld. Zo zijn er straatroven waarbij de ene jongen vraagt of hij de telefoon van de 

andere jongen mag vasthouden. De oorspronkelijke eigenaar wil dan na verloop van tijd zijn telefoon 

terug waarop de eerste hem boos aankijkt, zegt dat hij de telefoon niet terug gaat geven en er 

vervolgens mee wegloopt. In die gevallen laat het slachtoffer zich een beetje afbluffen. Er wordt niet 

echt geweld gebruikt, maar het slachtoffer wordt wel geïntimideerd door de dader en ervaart de 
situatie als bedreigend. 

Ik hoorde dader 1 opeens zeggen: "Geef die tas." of iets wat daar op leek. Toen zag ik dat hij aan het 

tasje begon te trekken. Ik schrok hier erg van, omdat de jongens een stuk groter en ouder waren als 

ik. Ik wilde geen problemen en was bang dat als de jongens mijn tas niet kregen, ze mij zouden gaan 

slaan. Ik heb toen uit angst voor hen het tasje afgedaan, maar terwijl ik dit deed hield dader 1 nog 

steeds het riempje vast. Op het laatst rukte hij het tasje weg en heb ik losgelaten. Ik ben hierna snel 

weggerend in de richting van mijn woning. 

Periode 

In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven wanneer – maand, dag en tijdstip – straatroven in het 

algemeen worden gepleegd. We gaan hier kort in op de verschillen tussen berovingen en snelroof. De 

maanden oktober, november en december laten een piek in het aandeel snelroven zien. Opmerkelijk 

is het aandeel berovingen in de maand mei: in mei werden meer berovingen gepleegd dan in alle 
andere maanden (figuur 86). 

Figuur 86  Aandeel berovingen en snelroven per maand 
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Wat betreft dagen van de week zien we nauwelijks verschillen tussen berovingen en snelroven, qua 

tijdstip wel. Zoals in figuur 87 is te zien, vinden berovingen vaker ’s avonds en ’s nachts plaats. Van de 

berovingen wordt 74 procent tussen 18:00 en 6:00 uur gepleegd, van de snelroven is dit 54 procent. 

Een aanzienlijk deel van de snelroven vindt overdag, tussen 12:00 en 18:00 uur plaats (33%). Al met 
al wordt van de snelroven 70 procent ’s middags en ’s avonds gepleegd, tussen 12:00 en 24:00 uur. 

Figuur 87  Aandeel berovingen en snelroven per tijdstip 
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Locatie en getuigen 

De meeste straatroven, zowel snelroven als berovingen, vinden niet plaats bij specifieke locaties maar 

in straten, op voetpaden en fietspaden (65%). In figuur 88 is te zien dat het aantal straatroven dat 

wordt gepleegd bij specifieke locaties zoals winkels, horecagelegenheden, openbaar vervoer en 

dergelijke klein is. Ook het aantal slachtoffers dat tijdens of vlak na het gebruik van een pinautomaat 
wordt beroofd, is klein (15). Slechts vier straatroven vonden bij een school plaats.  

Figuur 88  Locatie berovingen en snelroven 
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Berovingen tijdens of na het pinnen lijken niet impulsief te gebeuren. Sommige slachtoffers geven aan 

de dader(s) al te hebben gezien maar daar verder geen aandacht aan te hebben geschonken. Daders 

wachten het juiste moment af om hun slag te slaan: als het slachtoffer aan het pinnen is, als het geld 

uit de pinautomaat komt, als het geld in een portemonnee wordt gestopt of als het slachtoffer bij de 

pinautomaat wegloopt. Tijdens de pintransactie zijn slachtoffers gefocust op de automaat en het geld, 

waardoor ze gemakkelijk te verrassen zijn. Uit de aangiften blijkt dat dit ook gebeurt als het slachtoffer 
voor het pinnen goed om zich heen heeft gekeken.  

Veel straatroven worden ’s avonds en ’s nachts gepleegd. Ondanks dat de aantallen klein zijn, kunnen 

we zeggen dat van de straatroven die in een park of bij een speelveld plaatsvinden, ruim de helft in de 

avonduren plaatsvindt, tussen 18:00 en 24:00 uur. Niet verwonderlijk is dat straatroven bij horeca- of 
uitgaansgelegenheden veelal ’s nachts, tussen 00:00-06:00 uur, worden gepleegd (57%).  

Uit de analyses blijkt dat straatroven nauwelijks plaatsvinden op locaties waar veel publiek aanwezig 

is. Slachtoffers bevinden zich op het moment van de straatroof meestal alleen in de openbare ruimte. 

Dat kan overal zijn, variërend van een woonwijk tot een afgelegen fietspad. Kenmerken van de locatie 

zelf lijken niet echt van invloed te zijn op het al dan niet plegen van het delict door de dader. Of de 

dader er uiteindelijk mee wegkomt, lijkt samen te hangen met de aanwezigheid van getuigen op de 

betreffende locatie. Als er één of meer getuigen zijn, wordt bij een derde van de straatroven een 
verdachte aangehouden, terwijl bij afwezigheid van getuige(n) dit slechts bij 15 procent het geval is.  

Het is dan ook niet verrassend dat straatroven, ongeacht de locatie, doorgaans worden gepleegd als 

er geen andere personen in de buurt zijn: in 69 procent van de gevallen. Uit de dossiers ontstaat het 

beeld dat personen die getuige zijn van een straatroof, meestal in actie komen om het slachtoffer te 

helpen en slechts zelden werkeloos toekijken of doorlopen. Sommige getuigen rijden met de auto of 

op de fiets achter de dader aan, met wisselend succes. In één geval zette een aantal cafébezoekers 

de achtervolging in nadat een slachtoffer hijgend in de deuropening verscheen en om hulp vroeg. Met 
succes, want in deze zaak werd de dader op heterdaad aangehouden. 

Specifiek voor berovingen geldt dat wanneer er getuigen zijn, het delict vaker (23%) mislukt. Als er 

geen getuigen zijn, mislukt het delict slechts in 14 procent van de gevallen. Bij snelroven vonden we 

geen significant verband tussen de aanwezigheid van getuigen en het al dan niet slagen van de 

snelroof. Het is aannemelijk dat de aanwezigheid van getuigen van minder grote invloed is op dit type 

delict, gezien de modus operandi. De dader hoeft geen tijd te ‘reserveren’ voor het bedreigen van een 

slachtoffer en het afdwingen van een goed, hij rukt het goed eenvoudigweg weg en gaat ermee 

vandoor, vaak ook nog op een scooter of brommer. Zelfs als het slachtoffer niet te overdonderd is en 
om hulp roept, is de kans dat een getuige in zo’n korte tijdspanne in zou kunnen grijpen, nihil. 

We zien dat bij minderjarige slachtoffers er vaker getuigen zijn, namelijk in de helft van de gevallen. 

Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat op het tijdstip waarop zij worden beroofd – dit is vaker 

’s middags en ’s avonds – er meer mensen op straat zijn en de kans groter is dat er getuigen zijn. Ook 

worden vooral minderjarigen slachtoffer van een straatroof in een sociale omgeving, zoals bij school of 
in een park of speelgelegenheid, en op locaties waar al snel getuigen zijn zoals het openbaar vervoer.  

Vervoer slachtoffer 

79 procent van de slachtoffers van straatroof was te voet, een op de vijf verplaatste zich op de fiets en 

een enkeling zat op een scooter. Fietsers (70%) zijn iets vaker slachtoffer van een beroving dan 

voetgangers (56%). Voetgangers (44%) zijn weer iets vaker slachtoffer van een snelroof dan fietsers 

(30%). Bij zowel snelroven als berovingen worden voetgangers in de meeste gevallen beroofd door 

daders die ook te voet zijn (70%). Fietsers (63%) worden vaker dan voetgangers (28%) beroofd door 
daders die er met een vervoermiddel (fiets, scooter, auto) vandoor gaan. 

Ik had mijn zaktelefoon in mijn linkerhand daar ik met iemand aan het 'pingen' was. Het was op dat 

moment niet druk op straat. Tijden het pingen voelde ik iets tegen mijn rechter bovenarm. Voordat ik 

er erg in had werd de telefoon uit mijn hand getrokken. Ik begreep toen dat een onbekend persoon mij 

vanachter benaderd had. Ik was zo verbaasd en toen ik opkeek zag ik een man met mijn telefoon op 

een fiets wegrijden. 
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Aantal daders 

Snelroven (59%) worden vaker dan berovingen (35%) door een enkele dader gepleegd (figuur 89). 

Omdat er nauwelijks een confrontatie met het slachtoffer plaatsvindt – het slachtoffer wordt 

overrompeld terwijl een tas of telefoon uit de hand wordt gerukt – is het ook eenvoudiger om een 

snelroof alleen te plegen. Van de snelroven die door twee daders worden gepleegd, betreft het 

opvallend vaak, in twee derde van de gevallen, twee daders op een scooter of brommer: één 

bestuurder en één bijrijder die terwijl de scooter het slachtoffer passeert, de tas of telefoon wegrukt. In 

een kwart van de gevallen zijn het twee daders die er te voet vandoor gaan. Twee daders die op een 
fiets langsrijden en een slachtoffer van tas of telefoon beroven, komt ook enkele keren voor (7%). 

De verhoudingen liggen bij berovingen heel anders: 44 procent van de berovingen wordt door twee 

daders gepleegd; bij 22 procent van de berovingen zijn zelfs drie of meer daders betrokken. Een 

reden hiervoor zou kunnen zijn dat bij een beroving de confrontatie tussen dader en slachtoffer 

ingrijpender is en dat van tevoren niet duidelijk is hoe het slachtoffer op de situatie gaat reageren. 

Daders kunnen dan meer dreiging veroorzaken door een overtalsituatie te creëren. Bovenstaande 

bevindingen zijn in lijn met eerder onderzoek. Ferwerda en Hakkert (2003) constateerden dat 

berovingen in 65 tot 70 procent van de gevallen door meer dan één dader worden gepleegd (bij 
voorkeur met z’n tweeën), terwijl van de tasjesrovers ruim 70 procent alleen te werk ging. 

Figuur 89  Percentage berovingen en snelroven afgezet tegen het aantal daders 
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Taakverdeling 

We hebben bij de straatroven met twee of meer daders voor maximaal twee daders geregistreerd 

welke rol zij uitvoerden tijdens de overval. Hierbij gaat het dan om dreigen, geweldplegen, beroven of 

een andere (soms passieve) rol. 

Zoals gezegd zien we bij de snelroven die door twee personen op een scooter of brommer worden 

gepleegd, een duidelijke taakverdeling: de bestuurder rijdt dicht langs het slachtoffer en mindert wat 

vaart. De dader die achterop zit, rukt met kracht een tas of een mobiele telefoon weg. Zodra de buit in 

handen van de dader is, geeft de bestuurder gas en gaan de daders er vandoor. Deze vorm van 

snelroof kan gepaard gaan met extra geweld tegen het slachtoffer, zoals het geven van een duw of 
klap waardoor het slachtoffer letsel oploopt. 

Ik hoorde dat een scooter van achteren naderde. De scooter reed opeens naast mij aan mijn 

linkerkant. Ik voelde opeens getrek aan mijn handtas die ik in mijn linkerhand vast had. Ik hield de 

handtas stevig vast. De jongen die achterop zat, hield hem ook vast. Daarna versnelde de 

bestuurder van de scooter terwijl ik de handtas nog vast had. Ik moest mijn handtas loslaten omdat de 

scooter te snel ging. 
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Bij berovingen die door twee of meer daders worden gepleegd, is de taakverdeling niet altijd duidelijk. 

Het dreigen met of gebruiken van geweld gebeurt vaak in gezamenlijkheid. Bij ruim de helft van de 

berovingen wordt gedreigd en/of geweld gebruikt door beide daders (56%). Bij de overige 44 procent 

kunnen we wel een verdeling van taken onderscheiden. Bij 11 procent van de berovingen is er een 

dader die dreigt en/of geweld pleegt terwijl de andere dader de buit wegneemt. In een derde van de 

gevallen neemt één dader het initiatief en bedreigt het slachtoffer, waarbij al dan niet geweld wordt 

gebruikt. De andere dader heeft een min of meer passieve rol: deze persoon berooft of dreigt niet en 

pleegt geen geweld. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder van een auto, scooter of fiets. Of een dader die 
de fiets van het slachtoffer vasthoudt of de weg verspert zodat het slachtoffer niet kan vluchten.  

Vluchtwijze daders 

De meeste daders van een straatroof gaan er te voet vandoor (63%). Toch zien we ook hier een 

verschil tussen beroving en snelroof (figuur 90): bij snelroven is er veel vaker een scooter of brommer 

in het spel (33%). Uit de dossieranalyse valt de hiervoor beschreven methode op waarbij twee daders 

op een scooter/brommer een lopend of fietsend slachtoffer van achteren benaderen en onverwachts 
de tas of telefoon wegrukken. Bij berovingen gaat de dader er voornamelijk te voet vandoor (73%). 

Figuur 90  Vluchtwijze daders voor berovingen en snelroven 
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Geweld- en wapengebruik 

Het geweldgebruik bij een snelroof is duidelijk van andere aard dan het geweldgebruik bij een 

beroving. Bij een snelroof wordt niet gedreigd met geweld, wordt geen dreigende taal geuit en komt er 

geen wapen aan te pas, er wordt alleen met geweld een tas of telefoon uit de handen gerukt. Bij 
verreweg de meeste snelroven (74%) is wegrukken het enige geweld dat wordt gebruikt. Soms krijgt 

het slachtoffer daarbij een duw (16%) waardoor hij of zij uit evenwicht wordt gebracht en valt. In 
enkele gevallen wordt er ook geslagen of geschopt. 

Ook bij 44 procent van de berovingen wordt aan een goed (of aan het slachtoffer) gerukt of getrokken, 

maar figuur 91 laat zien dat er bij berovingen veel meer vormen van geweld worden gebruikt dan 

alleen dat. Bij berovingen wordt er door de dader(s) met geweld gedreigd of wordt daadwerkelijk 

geweld toegepast. Bij bijna 40 procent van de berovingen wordt dreigende taal geuit, wordt het 

slachtoffer geslagen of vastgehouden. Bij dreigende taal gaat het om uitspraken waarin gedreigd 
wordt het slachtoffer iets aan te doen zoals “geef me je geld anders steek ik je neer”. 

Ik hoorde de jongen zeggen: "Ik wil je twee ringen, je horloge en je telefoon hebben. Als je die niet 

geeft, ga ik je neersteken" of woorden van gelijke strekking. Ik voelde nog steeds angst en heb daarop 

dus de genoemde spullen aan de jongen gegeven. 



 

 86 

Figuur 91  Soorten geweldgebruik bij berovingen en snelroven 
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In tegenstelling tot snelroven worden bij berovingen wel wapens gebruikt. Het soort wapen dat is 

gebruikt door de dader(s) is weergegeven in tabel 27. Bij 4 op de 10 berovingen wordt er met een mes 

en/of pistool en/of ander voorwerp gedreigd. Een ‘ander voorwerp’ wil zeggen dat het slachtoffer het 
wapen niet heeft gezien maar wel een (scherp) voorwerp heeft gevoeld. 

Tabel 27 Wapengebruik bij berovingen 

Berovingen (n=285) waarbij gedreigd werd met: Aantal Percentage 

Alleen steekwapen 51 17,9% 

Alleen schietwapen 24 8,4% 

Een ander voorwerp, niet gezien 21 7,4% 

Alleen slagwapen 5 1,8% 

Steek- en schietwapen 4 1,4% 

Steekwapen en ander voorwerp, niet gezien 3 1,1% 

Overig (pepperspray, taser) 5 1,8% 

Totaal 113 39,6% 

 

Het daadwerkelijk neersteken van een slachtoffer komt gelukkig niet vaak voor: er is bij zes 

berovingen (dit is 1% van de straatroven) daadwerkelijk gestoken. Bij geen enkele van de door ons 

bekeken straatroven is een slachtoffer neergeschoten.
10

 Er is bij de onderzochte straatroven 
überhaupt niet geschoten met vuurwapens, deze zijn alleen gebruikt om mee te dreigen. 

Bij sommige berovingen dreigt de dader een wapen te zullen gebruiken, maar krijgt het slachtoffer het 

wapen niet te zien. In figuur 91 zijn deze berovingen opgenomen omdat er werd gedreigd een wapen 

te gebruiken of in ieder geval bij het slachtoffer die indruk werd gewekt. Als we spreken over feitelijk 

wapengebruik, dan hebben we deze berovingen niet meegenomen; we weten immers niet of de dader 
een wapen bij zich had, of dat hij slechts aan het bluffen was.  

                                                   
10 We merken hierbij op dat als er bij een straatroof iemand wordt neergestoken of neergeschoten en deze persoon overlijdt, dit wordt 

geregistreerd als moord of doodslag. 
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Bij een derde van de berovingen wordt een wapen gebruikt. Bij snelroven worden geen wapens 

gebruikt; over alle straatroven gemeten, heeft het slachtoffer bij 20 procent een wapen gezien. Uit 

onderzoek naar overvallen (Rovers et al., 2010) is gebleken dat er minder vaak gewonden vallen als 

een dader een slag-, steek- of handvuurwapen gebruikt. We zien in dit onderzoek ook bij berovingen 

een verband tussen wapengebruik en het letsel van het slachtoffer: wordt een wapen gebruikt, dan is 
het aantal slachtoffers met fysiek letsel kleiner (25%) dan wanneer er geen wapen in het spel is (56%).  

Excessief geweld 

Onder excessief geweld verstaan we het buitenproportioneel geweldgebruik dat niet noodzakelijk is 

voor het te behalen doel, een succesvolle straatroof. Hierbij kan gedacht worden aan het bij 

voortduring slaan of schoppen van een slachtoffer. Ook het neerslaan van een slachtoffer terwijl deze 

al medewerking aan de straatrover verleent, valt onder deze categorie (Mesu et al., 2011). Van de 
door ons geanalyseerde straatroven is bij 11 procent excessief geweld toegepast. 

Bij snelroven komt excessief geweld niet voor, de confrontatie is kort en het verrassingseffect is 
doorgaans voldoende om er met de buit vandoor te gaan. 

Bij berovingen komt excessief geweldgebruik wel voor: we hebben bij 18 procent van de berovingen 

(n=51) excessief geweldgebruik geconstateerd. Het excessieve geweld bestaat vooral uit het slaan, 

schoppen en neergooien van het slachtoffer. Slachtoffers kunnen hierbij ernstig letsel oplopen. Het 

slachtoffer in onderstaande casus werd neergestoken en heeft het ternauwernood overleefd; hij was in 

beide longen geraakt en moest gereanimeerd worden. Naast de lichamelijke verwondingen heeft een 

dergelijke beroving ook psychisch erg veel impact: het slachtoffer gaf aan na de beroving de straat 
niet meer op te durven. 

Terwijl hij dat mes tegen mijn keel drukte, zei dader 2 op een dreigende toon: "Je telefoon!" of "Geef je 

telefoon!". Uit reactie heb ik de hand met het mes van dader 2 van me afgeduwd. Direct hierna kreeg 

ik van dader 1, die nog steeds links naast mij op het bankje zat, een vuistslag tegen mij neus. De klap 

kwam hard aan en deed zeer. Ik ben hierna opgestaan en kreeg vervolgens direct een vuistslag van 

dader 3 tegen mijn rechteroog. Dit was ook een harde klap waardoor ik een pijnlijk en zwart oog 

opliep. Op dat moment stond dader 1 nog steeds links van mij, dader 2 recht voor mij en dader 3 

rechts van mij. Ik werd benaderd door dader 2, die meteen op mij begon in te steken. Ik merkte dat hij 

een aantal keer met het mes op mij instak, maar het rare was dat ik op dat moment helemaal geen 

pijn voelde. Ik zag hem steken en ik voelde ook dat hij mij raakte. Ik wist op dat moment niet hoe vaak 

hij mij stak. Ik wist niet hoe snel ik weg moest komen dus ben gaan rennen. 

Van de straatroven waarbij sprake was van excessief geweld, was in 79 procent van de gevallen het 

slachtoffer een man. Deze straatroven vonden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Vergeleken met 

straatroven waarbij we het geweld als instrumenteel hebben benoemd, wordt excessief geweld vaker 
gepleegd door drie daders of meer (35%). 

Ook bij andere delicten passen daders excessief geweld toe. Bij woningovervallen was het aandeel 

waarbij excessief geweld werd gebruikt vergelijkbaar: 19,6 procent (Mesu et al., 2011). Het lijkt erop 

dat geweldgebruik zowel bij woningovervallen als bij berovingen niet altijd gericht is op het behalen 

van een buit. Het is immers voor een geslaagde beroving niet noodzakelijk om iemand (ernstig) toe te 

takelen wanneer het slachtoffer medewerking verleent of als ‘de buit al binnen is’. In recente studies 

naar gewelddadige vermogenscriminaliteit (Rovers et al., 2010; Mesu et al., 2011) is verondersteld dat 

hier hoogstwaarschijnlijk andere motieven een rol spelen, zoals de kick, eer en status of de behoefte 

aan opwinding. In deze analyse lijken de straatroven waar excessief geweld is gebruikt, te zijn 
ontstaan in een opwelling of als gevolg van een uit de hand gelopen ruzie. 

Letsel 

We hebben ervoor gekozen om op basis van het zwaarste letsel aan te geven welk letsel het 

slachtoffer heeft opgelopen. Als het slachtoffer is gevallen en naast builen en schrammen ook voor 

een armbreuk naar het ziekenhuis moet, is dit gecodeerd als ‘fysiek-groot/ziekenhuis’. Als het 

slachtoffer erg ontdaan is en ook enig fysiek letsel heeft, bijvoorbeeld blauwe plekken, is voor ‘fysiek-

klein’ gekozen. Heeft het slachtoffer geen lichamelijk letsel maar blijkt uit de aangifte dat het 



 

 88 

slachtoffer geschrokken of angstig is, dan is dit als ‘psychisch’ gecodeerd. Dit laatste is niet altijd even 

duidelijk in de aangifte opgenomen, we hebben daarom de vrijheid genomen dit uit de context te 

interpreteren. Alleen als uit de aangifte bleek dat het slachtoffer in het geheel niet onder de indruk was 

van de straatroof en geen fysiek letsel had opgelopen, is dit als ‘geen letsel’ gecodeerd. In figuur 92 

wordt het zwaarste letsel weergegeven; verondersteld mag worden dat iemand met fysiek letsel ook 
geschrokken of angstig is en dus ook psychisch letsel heeft. 

Figuur 92 laat zien dat voor veel slachtoffers een straatroof ingrijpend is. Niet alleen mentaal, de 

schrik te worden beroofd, maar ook lichamelijk: 38 procent van de slachtoffers van straatroof loopt 

fysiek letsel op. Het meer gewelddadige karakter van berovingen zien we terug in het percentage 

slachtoffers met fysiek letsel. Daar waar bij snelroven 27 procent van de slachtoffers fysiek letsel 

oploopt, is dit bij berovingen 45 procent. Deze percentages liggen hoger dan in eerder onderzoek naar 
straatroof in Tilburg werd gevonden: respectievelijk 15 en 32 procent (Van Wijk & Ferwerda, 1998).  

Figuur 92   Soort verwondingen slachtoffers berovingen en snelroven 
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Bij een ‘eenvoudige’ snelroof blijft, zoals gezegd, de confrontatie met de dader beperkt. Desondanks 

geven veel slachtoffers van snelroven aan dat zij geschrokken zijn (61%).  

Daarnaast gebeurt het regelmatig dat door het plotseling wegrukken of door een onverwachte duw 

slachtoffers vallen en letsel oplopen. Ruim een kwart van de slachtoffers loopt bij een snelroof fysiek 

letsel op, variërend van builen en schrammen tot letsel waarvoor behandeling in het ziekenhuis nodig 

is. Zo komt het voor dat oudere slachtoffers ongelukkig vallen waarbij zij bijvoorbeeld een heup breken 

omdat de dader een harde ruk aan een tas geeft. Ook voor deze groep geldt overigens dat – naast het 
opgelopen fysieke letsel – de schrik er goed in zit.  

Toen de brommer naast mij reed voelde ik dat er aan mijn tas, welke ik aan mijn linkerschouder droeg, 

getrokken werd. Ik heb geprobeerd mijn tas terug te trekken maar dat lukte mij niet. Ik zag vervolgens 

een donkere scooter met 2 personen erop wegrijden. Tijdens de diefstal van mijn tas ben ik ten val 

gekomen en heb hierdoor letsel opgelopen aan mijn kaak, neus en knie.  

Er zijn echter ook slachtoffers die niet echt geschrokken lijken, maar vooral flink geïrriteerd. Zo 

probeerden enkele jongens een oudere vrouw te beroven van haar tas. Ze hield deze echter stevig 

vast en de jongens gingen er zonder buit vandoor. Een dag later zag het slachtoffer dezelfde jongens 

zitten op een bankje in de buurt. Ze besloot hen een ouderwetse donderpreek te geven maar ontlokte 

tot haar teleurstelling geen enkele reactie bij de jongens. "Ik kookte van woede en ik stond daar boos 
te zijn, maar de jongens reageerden totaal niet."  
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Bij een beroving zorgt het geweldgebruik of de dreiging met geweld ervoor dat slachtoffers van streek 

zijn. Slachtoffers geven aan dat zij op het moment van de beroving zeer angstig waren en sommigen 

durven na die tijd niet meer alleen over straat. 49 procent van de slachtoffers van een beroving heeft 

geen fysiek letsel maar was wel (erg) geschrokken of angstig (figuur 92).  

De verwondingen bij berovingen kunnen zeer ernstig zijn. Soms raken slachtoffers door een val of 

klap op het hoofd buiten bewustzijn of lopen een hersenschudding of ander letsel op waardoor 

dokters- of ziekenhuisbezoek noodzakelijk is. Het slachtoffer bij onderstaande beroving had niet alleen 
een pijnlijk gezicht maar moest ook in het ziekenhuis aan een gebroken elleboog worden geopereerd. 

Plotseling voelde ik een harde klap in mijn gelaat. Ik voelde een hevige pijn in mijn rechterkaak. Door 

deze klap viel ik met de fiets tegen de grond. Ik voelde dat ik op mijn linker elleboog viel, dit deed 

hevige pijn. Tijdens de val viel mijn bril van mijn hoofd. Toen ik op de grond lag, zag ik twee mannen. 

Omdat mijn bril af was geslagen, kon ik de twee niet goed zien. De twee vroegen tegelijkertijd 

schreeuwend om mijn gsm en daarna om geld. Ze schreeuwden "heb je een gsm bij je of geld". 

Ik zei dat ik geen geld had, maar wel mijn gsm. Ik heb mijn gsm afgegeven en meteen daarna gezegd 

dat ik geen geld bij me had en mijn portemonnee naar hen toe gegooid. Een van de mannen had een 

mes bij zich en dreigde dit te gaan gebruiken. 

Verweer 

Het merendeel van de slachtoffers van een straatroof, twee derde, verweert zich niet als het delict 

wordt gepleegd. Dit geldt voor zowel snelroof als beroving (zie figuur 93). Toch is de reden dat het 

slachtoffer zich niet verweert bij deze twee vormen van straatroof geheel anders. Snelroven gaan 

vaak in een flits, zodat het slachtoffer de mogelijkheid niet heeft om zich te verweren omdat de dader 

er al met de buit vandoor is. Bij berovingen duurt het contact langer, maar die situatie is voor veel 

slachtoffers zo bedreigend dat zij geen verweer durven te plegen. Omdat er een rechtstreekse 

confrontatie met de dader plaatsvindt, komt het bij een beroving wel vaker voor dat het slachtoffer de 
dader wegduwt, afweert of zichzelf of de buit probeert los te rukken. 

Figuur 93  Soort verweer slachtoffer bij berovingen en snelroven (meerdere antwoorden mogelijk) 
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Straatroven waarbij slachtoffers zich op een of andere manier verweren, eindigen vaker als een 

poging: in 26 procent van de gevallen gaat de dader er zonder buit vandoor. Als het slachtoffer zich 

niet verweert, mislukt 6 procent van de straatroven. Daar staat wel een prijs tegenover: slachtoffers 

die zich verweren lopen vaker fysieke verwondingen op. 60 procent van de slachtoffers die weerstand 

bieden, lopen fysiek letsel op, variërend van builen of schrammen tot ziekenhuisbezoek. Van de 

slachtoffers die zich niet verweren, heeft 27 procent lichamelijk letsel. Omdat het verweer doorgaans 

ontstaat als reactie op geweldgebruik van de dader(s) is het niet verwonderlijk dat slachtoffers die 
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weerstand bieden vaker fysiek letsel oplopen. Deze resultaten komen overeen met het gedrag van 
daders en slachtoffers tijdens een woningoverval (Mesu et al., 2011). 

Ongeacht de vorm van geweld, verweert het slachtoffer zich bij 34 procent van de straatroven. Tabel 

28 laat zien dat als de dader het slachtoffer neergooit, vasthoudt, duwt, schopt en/of slaat, dit vaker 

leidt tot verweer van het slachtoffer. Dreigt de dader echter het slachtoffer iets aan te doen met een 

mes, een onbekend voorwerp of een vuurwapen, dan zijn er significant minder slachtoffers die zich 
verweren.  

Tabel 28   Geweldgebruik (meerdere antwoorden mogelijk) en verweer slachtoffers 

Vorm van geweldgebruik % slachtoffers dat zich verweert 

Neergooien 54,2% 

Vasthouden 51,8% 

Duwen 48,4% 

Schoppen 46,9% 

Slaan 45,6% 

Trekken/rukken 37,6% 

Dreigend taalgebruik 34,3% 

Dreigen met: mes 27,6% 

Dreigen met: voorwerp niet gezien 16,7% 

Dreigen met: vuurwapen 14,3% 

 

 

Ik hoorde deze man continu zeggen dat hij mijn geld wilde. Ik zat deze hele tijd op de grond en deze 

man stond hele tijd dreigend dicht bij mij met het mes in zijn handen. Ik zei de gehele tijd dat ik geen 

geld had. Ik had ook echt niets bij mij. Ik voelde dat hij zijn hand op mijn mond deed. Ik hoorde hem 

zeggen: "Geef me je geld, anders ga ik je thuis opzoeken". Ik schreeuwde op dat moment om hulp. Ik 

wilde dat dit stopte. Ik zei op een gegeven moment dat hij mijn tas maar moest pakken. Ik wilde dat dit 

zo snel mogelijk stopte. Ik bleef om hulp schreeuwen. Het mes was nog steeds op nog geen 10 

centimeter van mijn gezicht. Ik probeerde het mes weg te duwen. Ik voelde op dat moment een 

stekende en brandende pijn aan mijn linkerhand. Ik voelde dat het mes mijn hand had geraakt. Ik 

schreeuwde om hulp. Ik was zo bang. 

Als er bij een beroving een wapen wordt gebruikt, verweert 24 procent van de slachtoffers zich. Is er 

geen wapen in het spel, dan verweert 43 procent zich. Niet alleen een wapen kan dreigend genoeg 

zijn om geen weerstand te bieden, ook het aantal daders kan ertoe leiden dat een slachtoffer zich bij 

de situatie neerlegt en geen verweer biedt. De resultaten laten echter zien dat wanneer er drie of meer 

daders zijn, slachtoffers zich juist vaker verweren. Dit lijkt tegenstrijdig, zodat verder is onderzocht of 

er andere factoren van invloed zijn. Hieruit is gebleken dat er bij straatroven met drie of meer daders 

significant vaker geweld wordt gebruikt. Dit bestaat voornamelijk uit het vasthouden van een 

slachtoffer, slaan en schoppen. Het lijkt erop dat het geweldgebruik hier de bepalende factor is voor 
de mate van verweer door slachtoffers, niet het aantal daders. 

Uit onze gegevens komt naar voren dat vrouwen (41%) zich bij straatroven vaker verweren dan 

mannen (27%). Dit geldt zowel voor berovingen als voor snelroven. Vrouwen roepen vaker om 

hulp/gillen vaker en weigeren vaker de buit los te laten. Het zou zo kunnen zijn dat vrouwen zich 

minder snel dan mannen neerleggen bij het feit dat zij slachtoffer zijn van een straatroof en zich 

daadwerkelijk meer verweren dan mannen, maar het zou ook kunnen zijn dat deze resultaten 

afhankelijk zijn van een verschil in de wijze van aangifte doen tussen mannen en vrouwen. Mannen 

zullen bij het doen van aangifte wellicht minder geneigd zijn om te vermelden dat ze om hulp hebben 

geroepen, of dat ze hun bezittingen stevig vast hebben gehouden maar dat de straatrover net iets 

harder trok. Voor een vrouw is het maatschappelijk wat meer geaccepteerd als zij om hulp roept of 

niet sterk genoeg is om een tas vast te kunnen houden. Omdat we ons baseren op de aangiften en, 
indien van toepassing, verklaringen van getuige(n) en/of verdachte(n) is dit echter niet na te gaan.  
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Buit 

Een straatroof heeft doorgaans resultaat, het levert in de meeste gevallen een bepaalde buit op. Bij 87 

procent van de onderzochte straatroven ging de dader er met buit vandoor. Snelroven lukken iets 

vaker dan berovingen: bij 93 procent van de snelroven werd buit gemaakt terwijl bij de berovingen in 

83 procent van de gevallen er sprake was van een geslaagde beroving. Of de buit ook datgene is wat 

de dader voor ogen had, valt in sommige gevallen te betwijfelen. Zo rukte een straatrover een plastic 

tas weg met daarin een afzetlint en de werkjas van een verkeersregelaar. Een andere dief stal een 
handtas met lipgloss, foundation, mascara, een pakje sigaretten en een panty. 

De buit bestaat echter vooral uit mobiele telefoons, tassen en geld. Geld kan los geld zijn dat iemand 

op zak heeft, maar het kan ook een portemonnee met inhoud zijn. Bij een tas gaat het veelal om de 

inhoud, waarbij ook een telefoon en portemonnee die op dat moment in de tas zitten, kunnen worden 

buitgemaakt. Als een portemonnee wordt gestolen dan betekent dit vaak ook dat een pinpas, 
creditcard, identiteitspapieren, rijbewijs en dergelijke wordt weggenomen.  

Bij de helft van de straatroven wordt ten minste een mobiele telefoon buitgemaakt. Bij 38 procent van 

de straatroven is de buit ten minste een portemonnee of geld en bij 28 procent een (hand)tas met 

inhoud. Bij 8 berovingen (1,7%) werd het slachtoffer gedwongen (ook) de pinpas in combinatie met 

een pincode te geven. Bij 11 straatroven werd een camera gestolen, in vijf gevallen betrof dit een 
straatroof op een (buitenlandse) toerist in Amsterdam. 

We hebben een snelroof omschreven als een straatroof waarbij een goed wordt weggerukt. Bij een 

derde van de snelroven is de buit enkel en alleen een mobiele telefoon die uit de handen wordt gerukt. 

Vaak gebeurt dit als het slachtoffer al lopend over straat aan het bellen of pingen is. Bij een klein 

aantal van de snelroven waarbij een mobiele telefoon uit de hand wordt gerukt, gebeurt dit terwijl het 
slachtoffer fietst (12%).  

Bij 47 procent van de snelroven wordt een (hand)tas weggerukt. Het slachtoffer heeft de tas vaak over 

de schouder hangen en wordt verrast doordat plotseling met kracht aan de tas wordt gerukt. Soms 

wordt daarbij geduwd waardoor het slachtoffer uit evenwicht raakt. Ook gebeurt het dat er zo hard aan 

de tas wordt getrokken dat het hengsel breekt. In verreweg de meeste gevallen (82%) is het 

slachtoffer te voet op het moment dat de tas wordt weggerukt, in de overige gevallen verplaatste het 
slachtoffer zich per fiets. 

Overigens kan bij de roof van een tas ook tegelijkertijd een telefoon zijn buitgemaakt, het komt 

natuurlijk regelmatig voor dat er een telefoon in de tas zit. In figuur 94 is te zien dat uiteindelijk bij 58 

procent van de snelroven een telefoon wordt buitgemaakt.  

In de overige gevallen betrof het een poging snelroof (7%), was de buit een gouden ketting (5%), een 

losse portemonnee (5%) of een ander voorwerp (3%). Ondanks het kleine aantal is het opvallend dat 
het ‘kettingrukken’ meestal in Den Haag plaatsvond: 6 van de 9 gevallen deden zich in die stad voor. 

De buit bij een beroving bestaat vooral uit geld of portemonnees en mobiele telefoons. Bij 40 procent 

van de berovingen is de buit ten minste een portemonnee of contant geld en bij 46 procent ten minste 

een mobiele telefoon. In vergelijking met een snelroof wordt bij een beroving minder vaak alléén een 

mobiele telefoon gestolen: in 23 procent van de gevallen. Ook een tas is veel minder vaak doelwit 

(15%). Minder duidelijk dan bij het ‘kettingrukken’ valt ook hier het aantal Haagse zaken op: 5 van de 
13 berovingen waarbij een gouden ketting werd buitgemaakt vonden plaats in Den Haag. 
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Figuur 94  Soort buit bij berovingen en snelroven (meerdere antwoorden mogelijk) 
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Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons, meer specifiek de smartphones, zijn erg gewild bij straatrovers. We hebben 

onderzocht welk merk telefoon er zoal wordt gestolen. Als we kijken naar de straatroven waarbij een 

mobiele telefoon is weggenomen (n=245), dan zien we dat in verreweg de meeste gevallen, 42 

procent, een Blackberry wordt gestolen. Bij 15 procent betrof het een Iphone, bij 13 procent een 

Samsung en bij nog eens 13 procent een Nokia. De overige 17 procent betrof een ander merk. 

Blackberry verwerft zijn marktaandeel vooral onder jongeren van 16 tot en met 20 jaar – onder deze 

groep hebben zij een marktaandeel van 37 procent – en is populair onder 21-24 jarigen.
11

 We zien dit 

beeld terug bij de slachtoffers van straatroof van wie een telefoon is gestolen. De slachtoffers tot en 

met 17 jaar werden in 71 procent van de gevallen beroofd van een Blackberry. Onder de 18 tot en met 
24-jarigen was dit 44 procent; onder oudere slachtoffers ligt dit percentage veel lager.  

Waarde van de buit 

We hebben ook onderzocht hoeveel de gestolen goederen waard zijn. De waarde kan echter op basis 

van de gebruikte politiegegevens niet al te precies worden beschreven. Als er in de aangifte iets over 

de waarde van de buit is opgenomen, dan betreft dit doorgaans alleen de waarde van het geld dat is 

gestolen. Er wordt dan bijvoorbeeld aangegeven dat er in de portemonnee 20 euro zat. De waarde 

van de overige goederen, zoals van een telefoon of een tas, wordt in de meeste gevallen niet in de 

aangifte vermeld. Daar waar de waarde van gestolen goederen wél werd genoemd (zoals van een 

camera of sieraden), hebben we deze in de waarde van de buit meegenomen. In de meeste gevallen 

weten we echter alleen het gestolen geldbedrag. Van 52 procent van de straatroven is een 

geldbedrag, soms aangevuld met de waarde van gestolen goederen, in de aangifte opgenomen 

(n=251). Van 32 straatroven weten we dat de buit meer dan 500 euro bedroeg. Tabel 29 laat echter 

zien dat een straatroof in veel gevallen weinig direct contant geld oplevert, hooguit een paar tientjes. 

Bij ruim de helft van de 230 straatroven waarbij de waarde van de buit onbekend is, is alleen een 

telefoon gestolen. Ook deze straatroven leveren dus voor de dader niet direct geld op, daarvoor moet 
de telefoon eerst worden doorverkocht. 

 

                                                   
11 http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111003_marktaandelen_mobiele_os_in_nederland_jongeren_willen_blackberry_a 
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Tabel 29  Waarde buit 

 Aantal Percentage 

Geen buit/ poging 62 25% 

Tot en met 50 euro 81 32% 

51 tot en met 100 euro 30 12% 

101 tot en met 500 euro 46 18% 

Meer dan 500 euro 32 13% 

Waarde bekend 251 100% 

Waarde onbekend 230  

Totaal 481  

  

Bij 22 procent van de straatroven krijgt het slachtoffer de gestolen goederen, soms deels, terug. Als er 

een tas is gestolen wordt deze soms teruggevonden en als een portemonnee is teruggevonden, is 

bijvoorbeeld alleen het geld uit de portemonnee weggenomen. Van de straatroven waarbij alleen een 

telefoon werd weggenomen, kon in 28 procent van de gevallen de gestolen telefoon worden 
teruggegeven aan het slachtoffer.  

Aanhoudingen 

Als in de dossiers werd aangegeven dat er verdachten zijn aangehouden, hebben we dit genoteerd. 

Het is uit het BVH-dossier echter niet altijd op te maken of er iets met de aangifte is gedaan en of er 

verdachten zijn aangehouden. Het werkelijke percentage straatroven waarbij een verdachte in beeld is 
gekomen, zal zeer waarschijnlijk iets hoger liggen dan het door ons gevonden aandeel. 

Bij een op de vijf straatroven is minimaal één verdachte aangehouden. Bij berovingen (27%) wordt 

vaker een verdachte aangehouden dan bij snelroven (12%). Dit heeft waarschijnlijk met het vluchtige 
karakter van de snelroof te maken waardoor het slachtoffer geen goed beeld van de dader(s) krijgt.  

Ik hoorde achter mij een brommer rijden en opeens voelde ik een ruk aan mijn tas welke ik in mijn 

linkerhand had. Ik voelde dat de tas uit mijn handen werd gerukt. Ik zag dat de brommer met hierop 

twee personen wegreed. Ik viel door de ruk op de grond en blesseerde hierbij mijn knie. Ik was 

geëmotioneerd en heb hierdoor niets gezien van de daders. 

Bij een beroving duurt de confrontatie niet alleen langer, het is ook vaak mogelijk de dader(s) in het 

gezicht te zien (uitgezonderd de 8 berovingen waarbij de dader een bivakmuts droeg). De kans dat 

het slachtoffer de dader nauwkeurig(er) kan omschrijven is beduidend groter. Het gebruik van een 

gezichtsbedekkende sjaal is beperkt: bij 6 procent van de berovingen werd met een sjaal een deel van 

het gezicht bedekt. Bij 18 procent van de berovingen droeg een (van de) dader(s) een capuchon. Ook 

bij snelroven komt in dezelfde mate het dragen van een capuchon voor. Daarnaast dragen de daders 

van snelroven die met een brommer worden gepleegd in enkele gevallen (13 keer) een helm, 
waardoor het signalement beperkt blijft. 

Het beeld van de aangehouden verdachten uit onze steekproef komt overeen met het beeld dat we op 

basis van alle verdachten van straatroof beschrijven in hoofdstuk 7. Van de aangehouden verdachten 

(n=141) is 95 procent man. Vooral jongeren maken zich schuldig aan straatroof – zij worden in ieder 

geval vaker aangehouden. 40 procent van de aangehouden verdachten is minderjarig en 37 procent is 

jongvolwassen (18-24 jaar). Slechts 7 procent is 35 jaar of ouder. Jonge straatrovers lijken hun 

slachtoffer vooral te zoeken in dezelfde leeftijdscategorie of jonger: is de verdachte minderjarig, dan is 

in 78 procent van de straatroven het slachtoffer ook minderjarig. Is de verdachte tussen de 18 en 24 
jaar, dan is 68 procent van de slachtoffers 24 jaar of jonger.

12
  

 

                                                   
12 Bij straatroven met meer dan een verdachte is willekeurig de leeftijd van een van de verdachten gekozen. 
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Ferwerda & Hakkert (2003) stelden dat daders van een snelroof veelal jonger zijn dan daders van 

berovingen. Dit was gebaseerd op slachtofferverklaringen. Op basis van aangehouden verdachten 

vinden wij echter nauwelijks verschil in leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de 29 aangehouden 

verdachten van snelroof is 22 jaar, van de 112 verdachten van beroving is de gemiddelde leeftijd zelfs 
een fractie lager: 21 jaar. Voor beide type straatroven geldt bovendien dat de mediaan

13
 19 jaar is. 

Ook noemen de auteurs onderzoek waaruit blijkt dat jeugdige straatrovers verhoudingsgewijs vaak 

onnodig excessief geweld gebruiken. Wij kunnen alleen iets zeggen over de verdachten die bij de 

door ons onderzochte straatroven zijn aangehouden. Hieruit blijkt niet dat jonge verdachten vaker tot 

excessief geweld overgaan dan oudere verdachten. Oudere verdachten gebruiken wel vaker wapens 

dan jongere verdachten: van de aangehouden verdachten van 25 jaar en ouder was 42 procent 

betrokken bij een straatroof waarbij een wapen werd gebruikt, terwijl van de minderjarige verdachten 
16 procent een straatroof met wapen pleegde (tabel 30). 

Tabel 30  Leeftijd verdachte en wapengebruik  

 t/m 17 jaar 18 t/m 24 jaar 25 jaar en ouder 

Straatroof zonder wapen 84% 75% 58% 

Straatroof met wapen 16% 25% 42% 

 

Driekwart van de aangehouden verdachten praat tijdens het verhoor met de politie, 7 procent wil niets 

zeggen (van de overige verdachten staat in het BVH-dossier niets over het verhoor). 40 procent 

ontkent de straatroof te hebben gepleegd. Bij sommige straatroven lijkt het om een uit de hand 

gelopen ruzie te gaan waarbij spullen worden gestolen. Straatroven worden daarnaast gepleegd 

omdat de dader geld nodig heeft maar lijken soms ook min of meer in een opwelling of voor de kick te 

gebeuren. Aangehouden verdachten hebben vaak een problematisch verleden of een slechte 

thuissituatie en zijn dikwijls eerder in aanraking geweest met politie of met (jeugd)instellingen. Ook 
spelen schulden, werkloosheid, drank- en drugsgebruik meerdere malen een rol.  

Doorgaans kent het slachtoffer de dader(s) niet (89% van de straatroven). In enkele gevallen is de 

dader een (vage) bekende van het slachtoffer (11%), de dader is bijvoorbeeld een (oud) 

schoolgenoot, woont in de buurt of het slachtoffer kent de dader via anderen. Als de straatroof een uit 
de hand gelopen ruzie lijkt te zijn, dan is de dader vaak wel een bekende uit de buurt of van school. 

Deze resultaten komen overeen met het onderzoek naar straatrovers in Almere door Van Wijk et al. 

(2009) waarin bleek dat het slachtoffer de dader slechts in een enkel geval (8,5%) kent via school, de 

uitgaanswereld of uit de woonomgeving. Van Wijk et al. geven echter ook aan dat eventuele relaties 

tussen dader en slachtoffer slecht uit aangiften te halen zijn en pas duidelijk worden als daders 
worden geïnterviewd.  

                                                   
13 Middelste van de naar grootte gerangschikte waarnemingen. 



 

 95 

6.3 Slachtoffers straatroof 

Geslacht 

In het algemeen geldt dat mannen meer kans lopen om slachtoffer te worden van een 

geweldsmisdrijf.
14

 Bij straatroof zien we echter dat de slachtoffers ongeveer even vaak mannen als 

vrouwen zijn: 51 procent is man en 49 procent is vrouw (tabel 31). De verhoudingen liggen echter 

geheel anders als het onderscheid tussen snelroof en beroving wordt gemaakt. Van berovingen zijn 

vooral mannen het slachtoffer (70%) terwijl vrouwen overwegend het doelwit van snelroven zijn (77%). 
Van Wijk & Ferwerda (1998) kwamen in hun onderzoek naar straatroof tot dezelfde constatering. 

Tabel 31 Geslacht per type straatroof 

 Beroving  Snelroof  Totaal 

 Aantal  (%)  Aantal (%)  Aantal (%) 

Man 200 (70)  46 (23)  246 (51) 

Vrouw 85 (30)  150 (77)  235 (49) 

Totaal 285 (100)  196 (100)  481 (100) 

 

Leeftijd 

Straatroof is een delict dat vooral jongeren treft (zie tabel 32). Ruim de helft van alle slachtoffers is 24 

jaar of jonger (54%). Een kwart van de slachtoffers is minderjarig, zij worden vooral slachtoffer van 

beroving (75%). Het aantal ouderen dat slachtoffer wordt van straatroof, ligt fors lager: 7 procent van 
de slachtoffers is tussen de 55 en 65 jaar, nog eens 7 procent is 65 jaar of ouder.  

Tabel 32 Leeftijd per type straatroof  

 Beroving  Snelroof  Totaal 

 Aantal (%)  Aantal  (%)  Aantal (%) 

t/m 17 jr 91 (32)   30 (15)  121 (25) 

18 t/m 24 jr 85 (30)   52 (27)  137 (29) 

25 t/m 34 jr 47 (17)   29 (15)    76  (16) 

35 t/m 44 jr 20 (7)   30 (15)    50  (10) 

45 t/m 54 jr 17 (6)     13 (7)    30   (6) 

55 t/m 64 jr 13 (5)   19 (10)    32    (7) 

65+ 12 (4)   23 (12)    35   (7) 

Totaal 285 (100)  196 (100)   481 (100) 

 

Wel is van de 65-plussers het merendeel, 66 procent, slachtoffer geworden van een snelroof. Figuur 

95 laat zien dat jongeren vaker met een beroving te maken hebben waar ouderen vaker met een 
snelroof worden geconfronteerd. 

 

                                                   
14 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-criminaliteit-en-slachtoffers-dns-pub.htm 
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Figuur 95  Leeftijd slachtoffer per type straatroof 
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Als we geslacht en leeftijd combineren en afzetten tegen het soort straatroof, dan zien we dat vooral 

jonge mannen slachtoffer zijn van beroving. Van de mannelijke straatroofslachtoffers tot 35 jaar is 

ruim 80 procent slachtoffer van een beroving. Aan de andere kant van het spectrum, bij de vrouwelijke 

slachtoffers van 35 jaar en ouder, is meer dan 70 procent slachtoffer van een snelroof (zie figuur 96). 

Ook uit eerdere onderzoeken naar straatroof komt naar voren dat meestal oudere vrouwen slachtoffer 

worden van snelroof en jongere mannen van beroving (Wijngaarden & Boerman, 1997; Van Wijk & 
Ferwerda, 1998). 

Figuur 96  Leeftijd en geslacht slachtoffer per type straatroof 
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Type slachtoffer 

Verreweg de meeste slachtoffers van een straatroof zijn inwoners van de plaats waar het delict is 

gepleegd, mensen die zich in hun woonplaats op straat bevonden en lopend of fietsend worden 

beroofd (78%). Een deel van de slachtoffers is niet woonachtig in de plaats waar hij of zij is beroofd, 

maar is daar vanwege werk, school, bezoek of om uit te gaan (18%). Slechts een klein deel van de 

slachtoffers is te bestempelen als (buitenlandse) toerist (4%). We zien hier geen verschillen tussen 

snelroven en berovingen. De 14 straatroven op buitenlandse toeristen in onze steekproef vonden 
allemaal in Amsterdam plaats. 

Deze verdeling komt in grote lijnen overeen met die van De Haan in 1993 (in: Ferwerda & Hakkert, 

2003). In zijn onderzoek naar slachtoffers van straatroof in Utrecht kwam 74 procent van de 

slachtoffers uit de stad zelf en was het aandeel toeristen 1 procent. Voor Amsterdam kwam De Haan 

uit op een hoger percentage buitenlandse toeristen, namelijk 31 procent. In onze steekproef zijn 110 

straatroven in de stad Amsterdam gepleegd, het aandeel straatroven op buitenlandse toeristen in 
Amsterdam is in ons onderzoek met 13 procent fors lager. 

Geboorteland en nationaliteit 

Driekwart van de slachtoffers is in Nederland geboren. 88 procent heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Een deel van hen heeft naast de Nederlandse nog een tweede nationaliteit: dit is vooral de 
Marokkaanse (4%) of de Turkse (3%) nationaliteit. 
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7 Verdachten van straatroof 

In dit hoofdstuk worden verschillende kenmerken van verdachten van straatroven beschreven. We 

gebruiken gegevens over verdachten van straatroof uit HKS. De resultaten die we hier beschrijven 

gaan dus over aangehouden verdachten; we kunnen niets zeggen over de groep daders die niet wordt 

aangehouden. Het is mogelijk dat sommige groepen daders uit handen van politie en justitie blijven 

omdat bijvoorbeeld de inzet van politie minder op deze groep is gericht of omdat de gehanteerde 

werkwijze ervoor zorgt dat zij moeilijker zijn op te sporen. Daar staat tegenover dat andere groepen 
juist eerder in het vizier van politie en justitie kunnen verschijnen. 

In HKS zijn alle personen die in 2010 en 2011 verdacht werden van straatroof of tasjesroof 

geselecteerd. We weten niet wanneer bij het invoeren in HKS voor de code straatroof en wanneer 

voor de code tasjesroof wordt gekozen. Wél weten we dat hierbij niet de definities worden gebruikt 

zoals we deze in de verdiepende analyse straatroof hebben toegepast. Omdat we op basis van de 

beschikbare gegevens het onderscheid tussen verdachten van beroving en snelroof niet 

overeenkomstig de door ons gehanteerde definities kunnen maken, beschrijven we de verdachten hier 

als één groep.  

Bij het beschrijven van de kenmerken van verdachten gaan we uit van unieke verdachten per jaar: 

iemand die in een jaar meerdere keren is aangehouden voor een straatroof telt dus één keer mee. 
Een verdachte die zowel in 2010 als in 2011 voor straatroof is aangehouden, telt in beide jaren mee. 

In 2010 gaat het om 1284 personen die verdacht werden van 1516 straatroven, in 2011 om 1163 

verdachten van 1307 straatroven. Het merendeel is in het betreffende jaar voor één straatroof 
aangehouden (zie tabel 33). 

Tabel 33  Unieke verdachten per jaar en aantal straatroven  

 2010 2011 

1 straatroof 86% 90% 

2 straatroven 11% 9% 

3 of meer straatroven 3% 1% 

Aantal verdachten 1284 1163 

 

Geslacht en leeftijd 

Verreweg de meeste verdachten van straatroof zijn man: in 2010 94 en in 2011 95 procent. De 

verdachten zijn vooral jonge mannen. Zoals aangegeven in tabel 34 is 80 procent jonger dan 25 jaar. 

Maar liefst 38 procent van de aangehouden verdachten is minderjarig. Het is weliswaar bekend dat 

minderjarigen en jongvolwassenen oververtegenwoordigd zijn in de totale verdachtenpopulatie 

(KLPD-Dienst IPOL, 2010), maar deze oververtegenwoordiging is niet zo groot als bij straatroof het 

geval is. Overigens zijn ook de vrouwelijke verdachten overwegend jonger dan 25 jaar: 77 procent. 
Van de vrouwelijke verdachten is 45 procent minderjarig. 

Tabel 34  Verdachten per leeftijdscategorie 

 2010  2011 

 Aantal (%)  Aantal (%) 

t/m 17 jr 493 (38)  442 (38) 

18 t/m 24 jr 541 (42)  485 (42) 

25 t/m 34 jr 177 (14)  144 (12) 

35 t/m 44 jr 52 (4)  72 (6) 

45 jr en ouder 21 (2)  20 (2) 

Totaal 1284 (100)  1163 (100) 
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Herkomst 

De meeste verdachten van straatroof zijn van Nederlandse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst. 

Als we een rangschikking maken van het aantal verdachten naar herkomstland, over 2010 en 2011 

samen (n=2447), dan ziet deze er als volgt uit (met tussen haakjes het aantal verdachten): 

Nederland (572); Turkije (181); 

Marokko (454); Ghana (47); 

Suriname (423); Somalië (44); 

Voormalig Nederlandse Antillen (251); Irak (39). 

In tabel 35 is op hoofdcategorieën het aandeel straatroofverdachten vergeleken met het aandeel 

inwoners in Nederland naar herkomst. Hieruit valt de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen 

in de verdachtenpopulatie af te leiden. In vergelijking met het aantal inwoners in Nederland zijn de 

niet-westerse bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd onder de aangehouden verdachten van 

straatroof. Zo heeft van de Nederlandse bevolking 79 procent een Nederlandse herkomst; onder 
verdachten van straatroof is dit 22 procent (2011).  

Een groot deel van de straatroven vindt echter plaats in de steden Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam, in 2011 is dit 47 procent. Omdat deze steden een andere bevolkingssamenstelling kennen 

dan veel andere steden en meer landelijke gebieden, is gekeken in hoeverre in die drie steden de 

verdachtenpopulatie afwijkt. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is ongeveer de helft van de 

bevolking van Nederlandse herkomst, in de verdachtenpopulatie is dit 10 procent. Vooral de 

verdachten van Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse herkomst zijn oververtegenwoordigd 

vergeleken met het aandeel dat deze herkomstgroepen hebben in de bevolking in Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam. Deze herkomstgroepen maken tussen de 13 en 27 procent van de 
verdachtenpopulatie uit terwijl hun bevolkingsaandeel een stuk lager is. 

Tabel 35  Verdachten naar herkomstcategorie en bevolking naar herkomst (2011) 

 Alle verdachten 

straatroof 

Bevolking Verdachten 

Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam 

Bevolking 

Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam 

 2010 2011 2011 (2010-2011) 2011 

Nederland 24% 22% 79% 10% 51% 

Overig westers 7% 8% 9% 4% 14% 

Niet-westers      

   Marokko 19% 18% 2% 23% 7% 

   voormalig Nederlandse Antillen 11% 10% 1% 13% 2% 

   Suriname 17% 18% 2% 27% 9% 

   Turkije 7% 8% 2% 8% 7% 

Overig niet-westers 15% 16% 4% 15% 10% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 36 geeft voor de herkomstgroepen de aantallen straatroofverdachten per 10.000 inwoners van 

die herkomstgroep weer. Per 10.000 Antillianen worden er in 2011 8 verdacht van een straatroof; in 

2010 waren dit er 10. Onder Antillianen is het relatieve aandeel straatroofverdachten het grootst, 

gevolgd door Marokkanen en Surinamers. We kunnen concluderen dat het aandeel (tabel 35) 

straatroofverdachten van Marokkaanse en Surinaamse herkomst hoger is maar dat afgezet tegen het 

aantal inwoners per herkomstgroep, personen van Antilliaanse herkomst vaker van een straatroof 

worden verdacht. Ook als we specifiek naar de straatroofverdachten in de steden Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam kijken, zien we dat onder Antillianen het relatieve aandeel straatroofverdachten 
het grootst is: 13 per 10.000 inwoners. 
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Tabel 36  Aantal straatroofverdachten per 10.000 inwoners van die herkomstgroep 

 2010 2011 

Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam 

2011 

Voormalig Nederlandse Antillen 10 8 13 

Marokko 7 6 9 

Suriname 6 6 9 

Turkije 2 2 4 

Overig 1 1 2 

Nederland 0 0 1 

 

Het aandeel vrouwelijke verdachten is met 5 procent klein. Toch kunnen we wel iets zeggen over hun 

herkomst. Het aandeel vrouwelijke verdachten van Nederlandse herkomst is 39 procent. Onder 

mannelijke verdachten ligt dit met 22 procent fors lager. Het aandeel verdachten van Antilliaanse 
herkomst is onder mannen en vrouwen nagenoeg gelijk (figuur 97).  

Figuur 97  Aandeel herkomstgroepen bij mannelijke en vrouwelijke verdachten (2010- 2011) 
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Zoals gezegd is 38 procent van de straatroofverdachten in 2010 en 2011 minderjarig. Als we kijken 

hoe de verdeling per herkomstgroep is, dan zien we dat bij enkele herkomstgroepen de minderjarigen 

nog sterker vertegenwoordigd zijn (figuur 98). Van de verdachten van Turkse herkomst is 54 procent 

minderjarig; van de verdachten van Marokkaanse herkomst is dit 47 procent. Daar staat tegenover dat 

verdachten met als herkomst de voormalige Nederlandse Antillen vaker wat ouder zijn: 31 procent is 
minderjarig en 26 procent is 25 jaar of ouder. 
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Figuur 98  Leeftijd verdachten per herkomstgroep (2010- 2011) 
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Geboorteland 

Overigens is het merendeel van de verdachten wél in Nederland geboren (69%). Van de verdachten 

met een Marokkaanse herkomst is 77 procent in Nederland en 23 procent in Marokko geboren. Voor 

de verdachten met een Surinaamse herkomst ligt deze verhouding op 73-27 en voor verdachten van 

Turkse afkomst op 82-18. Voor de verdachten met de voormalige Nederlandse Antillen als 

herkomstland ligt de verhouding andersom: een meerderheid is niet in Nederland maar op de 
Nederlandse Antillen geboren (61%). 

Woon- en pleegeenheid 

Tabel 37 laat zien waar verdachten in 2010 en 2011 hun straatroof hebben gepleegd. Hiervoor is de 

indeling van de nieuwe eenheden gekozen. De meeste straatroofverdachten zijn actief in Amsterdam, 

Den Haag en Rotterdam. Zowel in 2010 als in 2011 heeft twee derde van de verdachten de straatroof 

in een van deze drie eenheden gepleegd. Opvallend is de stijging in het aandeel verdachten ten 
opzichte van 2010 in Amsterdam en de daling daarvan in Rotterdam. 

Tabel 37  Verdeling verdachten naar eenheid 

 2010  2011 

 Aantal (%)  Aantal (%) 

Amsterdam 299 (23)  318 (27) 

Den Haag 330 (26)  294 (25) 

Rotterdam 231 (18)  154 (13) 

Noord-Holland 93 (7)  96 (8) 

Midden-Nederland 126 (10)  95 (8) 

Oost-Nederland 81 (6)  72 (6) 

Limburg 42 (3)  45 (4) 

Noord-Nederland 26 (2)  36 (3) 

Oost-Brabant 13 (1)  34 (3) 

Zeeland-West-Brabant 39 (3)  8 (1) 

Onbekend 4 (0)  11 (1) 

Totaal Nederland 1284 (100)  1163 (100) 
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De 2447 verdachten die in 2010 en 2011 zijn aangehouden voor straatroof, zijn verantwoordelijk voor 

2823 straatroven. We hebben de gegevens over 2010 en 2011 samengenomen en gekeken in 

hoeverre verdachten deze straatroven plegen in de eenheid waar zij wonen dan wel in een andere 

eenheid. Gemiddeld is 86 procent van de straatroven in de ‘eigen’ eenheid gepleegd, maar dit 

aandeel verschilt per eenheid, zoals in tabel 38 valt af te lezen. Zo hebben de verdachten die in 

Limburg wonen al hun straatroven in Limburg gepleegd en niet daarbuiten. Aan de andere kant zijn 

veel verdachten die in Oost-Nederland wonen ook actief buiten de eigen eenheid: 31 procent van hun 
straatroven pleegden zij in een andere eenheid dan waar zij wonen. 

Naast hun ‘eigen’ verdachten hebben eenheden ook last van verdachten uit andere eenheden (zie 

tabel 38). Zo geldt voor Zeeland-West-Brabant dat 16 procent van de straatroven die daar hebben 

plaatsgevonden, door verdachten zijn gepleegd die niet in Zeeland-West-Brabant wonen. In Noord-

Nederland ligt dit percentage met 9 procent fors lager, deze eenheid heeft relatief weinig last van 
verdachten uit andere eenheden. 

Tabel 38   Percentage straatroven door eigen verdachten en verdachten uit andere eenheden (2010-2011) 

Eenheid 

% straatroven door 

‘eigen’ verdachten 

% straatroven door 

‘vreemde’ verdachten 

Limburg 100% 15% 

Den Haag 97% 15% 

Amsterdam 95% 13% 

Rotterdam 91% 12% 

Noord-Holland 85% 14% 

Oost-Brabant 82% 13% 

Noord-Nederland 80% 9% 

Midden-Nederland 79% 10% 

Zeeland-West-Brabant 77% 16% 

Oost-Nederland 69% 13% 

 

We hebben gekeken naar de verdeling van het aantal straatroofverdachten naar leeftijd over de 

verschillende politie-eenheden. Het aandeel minderjarige verdachten dat in Den Haag en Amsterdam 

werd verdacht van een straatroof, ligt boven de 40 procent (zie figuur 99). Dit terwijl het aandeel 

minderjarigen dat in deze twee eenheden woont nauwelijks afwijkt van het landelijk gemiddelde; er 
wonen dus niet méér minderjarigen die het grotere aandeel in de verdachtengroep kunnen verklaren.  

In Noord-Nederland en Noord-Holland is het aandeel jongvolwassen verdachten bovengemiddeld 

(meer dan 50%), terwijl Oost-Brabant weer relatief veel ‘oudere’ verdachten kent: 23 procent is 35 jaar 

of ouder. Ook voor deze eenheden geldt dat de bevolkingssamenstelling qua leeftijd niet zodanig 
afwijkt dat dit het relatief grote aandeel zou kunnen verklaren. 
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Figuur 99   Verdachten straatroof naar leeftijd per pleegeenheid (2010-2011) 
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Als we naar herkomst kijken dan is in Noord-Nederland het aandeel straatroofverdachten van 

Nederlandse herkomst het grootst (63%). Figuur 100 laat verder zien dat in Midden-Nederland het 

aandeel verdachten van Marokkaanse herkomst met 28 procent bovengemiddeld is. Amsterdam kent 

een relatief groot aandeel straatroofverdachten van Surinaamse herkomst (34%). Voor een deel hangt 

dit samen met de bevolkingssamenstelling van de eenheden. Zo is het aantal autochtonen in Noord-

Nederland beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde en kennen Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en in iets mindere mate Midden-Nederland relatief veel bewoners van niet-westerse 

herkomst. In Limburg plegen relatief veel verdachten van ‘overige herkomst’ een straatroof; dit zijn 
vooral verdachten uit West-Europa (14%), zoals Duitsland.  

Figuur 100  Verdachten straatroof naar herkomstgroep per eenheid (2010-2011) 
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Veelplegercategorie 

Op basis van leeftijd en aantal antecedenten worden verdachten ingedeeld in verschillende 

veelplegercategorieën. In bijlage IV worden deze verschillende categorieën omschreven. De verdeling 

in 2011 verschilt nauwelijks van die van 2010 (tabel 39). In 2011 is 15 procent van de verdachten van 

straatroof een minderjarige beginner, en 22 procent een minderjarige meerpleger. 23 procent behoort 
tot de categorie veelplegers (jeugdige, volwassen en zeer actieve). 

Tabel 39  Aantal en percentage verdachten per veelplegercategorie (2010-2011) 

 2010  2011 

 Aantal (%)  Aantal (%) 

Minderjarige beginner 169 (13)  169 (15) 

Minderjarige meerpleger 288 (22)  257 (22) 

Jeugdige veelpleger 110 (9)  89 (8) 

Volwassen beginner 124 (10)  118 (10) 

Volwassen meerpleger 393 (31)  346 (30) 

Volwassen veelpleger 115 (9)  109 (9) 

Zeer actieve veelpleger 85 (7)  75 (6) 

Totaal 1284 (100)  1163 (100) 

 

Figuur 101 laat zien dat Oost-Brabant meer dan gemiddeld last heeft van veelplegers (38%). Het 

aandeel meerplegers is het grootst in Zeeland-West-Brabant (60%). Logischerwijs volgt hieruit dat het 
aandeel beginners in deze twee politie-eenheden kleiner is dan in de andere eenheden. 

Figuur 101  Verdachten straatroof naar veelplegercategorie per eenheid (2010-2011) 
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Antecedenten 

Naast vermogensdelicten met geweld hebben veel verdachten van straatroof andere antecedenten. 

Het gaat vooral om antecedenten op het gebied van vermogensmisdrijven zonder geweld (46% van 

de verdachten), geweldsmisdrijven tegen personen (ook 46%) en vernielingen en openbareorde-
misdrijven (47% van de verdachten). 
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8 Straatroof in de eenheden 

In dit hoofdstuk geven we per eenheid in een overzicht de belangrijkste resultaten weer. Het gaat hier 

om het algemene beeld op basis van de cijfers die in GIDS beschikbaar zijn en de gegevens over 

verdachten afkomstig uit HKS. Voor elke eenheid zijn de jaren 2010 en 2011 naast de resultaten voor 
het hele land over 2011 gezet. 

Zoals eerder beschreven, is er in dit rapport voor gekozen om de nieuwe indeling van Nederland in 

tien politie-eenheden aan te houden. Om toch een beeld te geven van het aandeel straatroven van de 
huidige 25 politieregio’s binnen de eenheden, is figuur 102 opgenomen. 

Figuur 102  Verdeling straatroven per politieregio binnen de eenheid (2011) 
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8.1 Noord-Nederland 

 

Noord-Nederland 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 332 301 8776 

% van totaal Nederland 4% 3% 100% 

% poging 20% 17% 12% 

% aangifte 91% 91% 91% 

% opgehelderd 27% 31% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 39% 45% 37% 

% ochtend 8% 10% 8% 

% middag 21% 17% 27% 

% avond 33% 36% 39% 

% nacht 38% 37% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 26 36 1163 

% man 92% 89% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 8% 8% 38% 

18 tot en met 24 jaar 58% 50% 42% 

% herkomst       

Nederland 69% 58% 22% 

Marokko 0% 6% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 8% 0% 10% 

Suriname 0% 8% 18% 

Turkije 0% 0% 8% 

Overig 23% 28% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 23% 25% 25% 

Meerpleger 42% 53% 52% 

Veelpleger 35% 22% 23% 

 

 

Het aantal straatroven dat in Noord-Nederland wordt gepleegd is 3 procent van het totaal in 

Nederland. Het ophelderingspercentage is met 31 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook 

hoger dan het landelijk gemiddelde is het aandeel straatroven dat ’s nachts wordt gepleegd (37%) en 

het aandeel dat in de donderdag-, vrijdag- of zaterdagavond en -nacht wordt gepleegd (45%). Wat 

betreft de gegevens over verdachten zijn de aantallen klein, dit dient met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd. Overigens is het beeld over 2010 en 2011 wel consistent. In Noord-

Nederland worden beduidend minder minderjarigen verdacht van straatroof dan in de rest van het 

land het geval is. Het aantal verdachten van Nederlandse herkomst ligt er fors hoger dan het landelijk 
gemiddelde.   
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8.2 Oost-Nederland 

 

Oost-Nederland 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 558 539 8776 

% van totaal Nederland 7% 6% 100% 

% poging 13% 15% 12% 

% aangifte 84% 87% 91% 

% opgehelderd 31% 26% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 43% 43% 37% 

% ochtend 8% 7% 8% 

% middag 19% 23% 27% 

% avond 42% 40% 39% 

% nacht 31% 31% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 81 72 1163 

% man 91% 100% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 26% 31% 38% 

18 tot en met 24 jaar 53% 40% 42% 

% herkomst       

Nederland 40% 43% 22% 

Marokko 7% 13% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 5% 7% 10% 

Suriname 3% 4% 18% 

Turkije 14% 11% 8% 

Overig  32% 22% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 24% 21% 25% 

Meerpleger 58% 56% 52% 

Veelpleger 19% 24% 23% 

 

 

Het aandeel straatroven in Oost-Nederland ligt op 6 procent in 2011. Het aandeel straatroven dat ’s 

nachts plaatsvindt (31%), ligt iets hoger dan in de rest van Nederland. In 2011 zijn alle verdachten van 

het mannelijke geslacht. Het aandeel minderjarige verdachten ligt onder het landelijk gemiddelde 

maar is vergeleken met 2010 wel gestegen, terwijl het aandeel jongvolwassenen is gedaald. In 2011 

is 43 procent van de straatroofverdachten van Nederlandse herkomst, dit is fors hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Het aandeel verdachten van Surinaamse herkomst is, vergeleken met het 
gemiddelde, laag (4%). 
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8.3 Midden-Nederland 

 

Midden-Nederland 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 888 938 8776 

% van totaal Nederland 10% 11% 100% 

% poging 17% 14% 12% 

% aangifte 92% 92% 91% 

% opgehelderd 21% 18% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 42% 39% 37% 

% ochtend 8% 8% 8% 

% middag 23% 27% 27% 

% avond 43% 42% 39% 

% nacht 26% 23% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 126 95 1163 

% man 99% 96% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 43% 37% 38% 

18 tot en met 24 jaar 42% 44% 42% 

% herkomst       

Nederland 34% 31% 22% 

Marokko 27% 28% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 1% 6% 10% 

Suriname 8% 7% 18% 

Turkije 6% 8% 8% 

Overig  24% 19% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 24% 24% 25% 

Meerpleger 44% 50% 52% 

Veelpleger 33% 26% 23% 

 

 

Van de 938 straatroven die in 2011 in Midden-Nederland zijn gepleegd, is 18 procent opgehelderd. Dit 

percentage blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Wat verdachten betreft wijkt het beeld af van het 

landelijk gemiddelde, in die zin dat Midden-Nederland meer verdachten van Nederlandse (31%) en 

Marokkaanse herkomst heeft (28%) en minder verdachten van Antilliaanse (6%) en Surinaamse (7%) 

herkomst. Ten opzichte van 2010 is het aandeel minderjarige verdachten in 2011 gedaald, net als het 
aandeel veelplegers. 
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8.4 Noord-Holland 

 

Noord-Holland 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 448 508 8776 

% van totaal Nederland 5% 6% 100% 

% poging 19% 12% 12% 

% aangifte 91% 92% 91% 

% opgehelderd 31% 32% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 46% 46% 37% 

% ochtend 6% 9% 8% 

% middag 22% 22% 27% 

% avond 45% 37% 39% 

% nacht 28% 32% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 93 96 1163 

% man 95% 98% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 39% 26% 38% 

18 tot en met 24 jaar 45% 57% 42% 

% herkomst       

Nederland 41% 43% 22% 

Marokko 17% 7% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 11% 8% 10% 

Suriname 4% 9% 18% 

Turkije 8% 8% 8% 

Overig 19% 24% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 25% 20% 25% 

Meerpleger 55% 55% 52% 

Veelpleger 20% 25% 23% 

 

 

In 2011 vindt 6 procent van de straatroven in Nederland in Noord-Holland plaats. Het percentage 

straatroven dat wordt opgehelderd is met 32 procent bovengemiddeld. Ook boven het landelijk 

gemiddelde is het aandeel straatroven dat in de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht 

wordt gepleegd (46%). In 2011 is het aandeel minderjarige verdachten relatief klein (26%), terwijl het 

aandeel jongvolwassenen (57%) fors hoger ligt dan wat we in de rest van het land zien. Het jaar 2011 
wijkt op dit punt ook duidelijk af van 2010.  

In 2011 is 43 procent van de straatroofverdachten van Nederlandse herkomst, dit is fors hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Het aandeel verdachten van Marokkaanse (7%) en Surinaamse herkomst (9%) 

is, vergeleken met het gemiddelde, laag. Overigens lag het aandeel Marokkaanse verdachten in 2010 
nog beduidend hoger (17%). 
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8.5 Amsterdam 

 

Amsterdam 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 2109 2147 8776 

% van totaal Nederland 25% 24% 100% 

% poging 12% 12% 12% 

% aangifte 94% 93% 91% 

% opgehelderd 23% 24% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 39% 37% 37% 

% ochtend 6% 7% 8% 

% middag 23% 24% 27% 

% avond 41% 40% 39% 

% nacht 30% 28% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 299 318 1163 

% man 95% 97% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 37% 49% 38% 

18 tot en met 24 jaar 43% 38% 42% 

% herkomst       

Nederland 9% 10% 22% 

Marokko 16% 21% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 12% 9% 10% 

Suriname 35% 32% 18% 

Turkije 4% 4% 8% 

Overig  23% 23% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 23% 28% 25% 

Meerpleger 53% 53% 52% 

Veelpleger 24% 19% 23% 

 

 

In Amsterdam wordt ongeveer een kwart van alle straatroven gepleegd. In 2011 is bijna de helft van 

de verdachten jonger dan 18 jaar, hierin wijkt Amsterdam af van het landelijk gemiddelde. Dit aandeel 

lag overigens in 2010 nog fors lager. Mogelijk hangt dit samen met de toename van het aandeel 

verdachten van Marokkaanse herkomst; bekend is dat onder Marokkaanse verdachten minderjarigen 

sterk vertegenwoordigd zijn. Amsterdam heeft verhoudingsgewijs weinig verdachten van Nederlandse 
herkomst (10%) en veel verdachten van Surinaamse herkomst (32%). 
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8.6 Den Haag 

 

Den Haag 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 1372 1302 8776 

% van totaal Nederland 16% 15% 100% 

% poging 16% 12% 12% 

% aangifte 88% 90% 91% 

% opgehelderd 22% 23% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 35% 34% 37% 

% ochtend 9% 7% 8% 

% middag 30% 31% 27% 

% avond 37% 40% 39% 

% nacht 24% 21% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 330 294 1163 

% man 95% 93% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 48% 42% 38% 

18 tot en met 24 jaar 36% 40% 42% 

% herkomst       

Nederland 20% 18% 22% 

Marokko 22% 19% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 11% 14% 10% 

Suriname 17% 17% 18% 

Turkije 8% 12% 8% 

Overig  22% 19% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 26% 27% 25% 

Meerpleger 54% 51% 52% 

Veelpleger 21% 22% 23% 

 

 

In Den Haag wordt 15 procent van de straatroven gepleegd. Het aandeel straatroven dat in 2011 ’s 

middags plaatsvindt (31%), is iets hoger dan het landelijk gemiddelde; het aandeel in de nacht (21%) 

iets lager. Ook het aandeel minderjarige verdachten (42%) is bovengemiddeld, hoewel dit is gedaald 

ten opzichte van 2010 (48%). In 2011 is het aandeel verdachten van Antilliaanse herkomst en van 
Turkse herkomst iets toegenomen en boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. 
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8.7 Rotterdam 

 

Rotterdam 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 1589 1691 8776 

% van totaal Nederland 19% 19% 100% 

% poging 12% 11% 12% 

% aangifte 89% 89% 91% 

% opgehelderd 23% 24% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 34% 34% 37% 

% ochtend 9% 9% 8% 

% middag 28% 30% 27% 

% avond 41% 40% 39% 

% nacht 22% 21% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 231 154 1163 

% man 92% 93% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 39% 39% 38% 

18 tot en met 24 jaar 46% 40% 42% 

% herkomst       

Nederland 18% 14% 22% 

Marokko 24% 17% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 19% 14% 10% 

Suriname 14% 17% 18% 

Turkije 8% 10% 8% 

Overig 18% 29% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 20% 20% 25% 

Meerpleger 54% 49% 52% 

Veelpleger 26% 31% 23% 

 

 

In Rotterdam wordt 19 procent van alle straatroven gepleegd. Vergeleken met het landelijk 

gemiddelde vinden er iets minder straatroven ’s nachts plaats (21%). Rotterdam heeft in 2011 minder 

verdachten van Nederlandse, Marokkaanse en Antilliaanse herkomst dan in 2010, het aandeel 

verdachten met een andere herkomst (29%) is daarentegen fors toegenomen. Ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde is in 2011 het aandeel beginners klein (20%) en het aandeel veelplegers groot 
(31%).  
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8.8 Zeeland-West-Brabant 

 

Zeeland-West-Brabant 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 385 399 8776 

% van totaal Nederland 5% 5% 100% 

% poging 14% 14% 12% 

% aangifte 89% 93% 91% 

% opgehelderd 23% 27% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 37% 37% 37% 

% ochtend 12% 8% 8% 

% middag 27% 27% 27% 

% avond 34% 38% 39% 

% nacht 27% 28% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 39 8 1163 

% man 90%   95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 23%   38% 

18 tot en met 24 jaar 36%   42% 

% herkomst       

Nederland 33%   22% 

Marokko 15%   18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 21%   10% 

Suriname 8%   18% 

Turkije 8%   8% 

Overig  15%   24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 15%   25% 

Meerpleger 59%   52% 

Veelpleger 26%   23% 

 

 

Het aantal straatroven in Zeeland-West-Brabant is net geen 400 per jaar. Het percentage dat in 2011 

werd opgehelderd was met 27 bovengemiddeld. De verdeling van het aantal straatroven naar tijdstip 

is over 2011 vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Het aantal aangehouden verdachten in 2011 
(8) is te klein om uitspraken over te doen.  

Het beeld over 2010 is dat er minder jonge verdachten (23%), minder beginners (15%) en meer 

verdachten van Nederlandse (33%) en Antilliaanse (21%) herkomst zijn aangehouden ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde 2011. 
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8.9 Oost-Brabant 

 

Oost-Brabant 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 409 498 8776 

% van totaal Nederland 5% 6% 100% 

% poging 14% 11% 12% 

% aangifte 91% 93% 91% 

% opgehelderd 24% 16% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 45% 42% 37% 

% ochtend 7% 7% 8% 

% middag 25% 25% 27% 

% avond 29% 33% 39% 

% nacht 39% 36% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 13 34 1163 

% man   88% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar   24% 38% 

18 tot en met 24 jaar   38% 42% 

% herkomst       

Nederland   32% 22% 

Marokko   24% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen   15% 10% 

Suriname   9% 18% 

Turkije   9% 8% 

Overig    11% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner   6% 25% 

Meerpleger   56% 52% 

Veelpleger   38% 23% 

 

 

Het aantal straatroven in Oost-Brabant is in 2011 toegenomen, tegelijkertijd is het percentage dat 

wordt opgehelderd fors gedaald (van 24 naar 16%). Vergeleken met het landelijk gemiddelde worden 

veel straatroven ’s nachts gepleegd. Dit is terug te zien in het aandeel straatroven dat in de 

donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht plaatsvindt (42%). Het aantal aangehouden 

verdachten in 2010 is te klein om uitspraken over te doen, het aantal in 2011 dient met enige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Het lijkt er in ieder geval op dat Oost-Brabant minder 
minderjarige verdachten en minder beginners kent dan het landelijk gemiddelde.  
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8.10 Limburg 

 

Limburg 2010 2011 2011NL 

Straatroven       

Aantal straatroven 375 417 8776 

% van totaal Nederland 4% 5% 100% 

% poging 17% 13% 12% 

% aangifte 94% 95% 91% 

% opgehelderd 23% 20% 23% 

Tijdstip       

% do-vr-za avond en nacht (18:00-06:00) 41% 34% 37% 

% ochtend 9% 11% 8% 

% middag 28% 28% 27% 

% avond 40% 36% 39% 

% nacht 23% 26% 26% 

Verdachten       

Aantal aangehouden verdachten 42 45 1163 

% man 95% 89% 95% 

% leeftijdscategorie       

tot en met 17 jaar 31% 16% 38% 

18 tot en met 24 jaar 41% 51% 42% 

% herkomst       

Nederland 57% 27% 22% 

Marokko 7% 18% 18% 

Voormalig Nederlandse Antillen 0% 0% 10% 

Suriname 2% 4% 18% 

Turkije 5% 4% 8% 

Overig  29% 47% 24% 

% veelplegercategorie       

Beginner 21% 27% 25% 

Meerpleger 60% 49% 52% 

Veelpleger 19% 24% 23% 

 

 

In 2011 wordt in Limburg 5 procent van de straatroven gepleegd en hiervan wordt 1 op de 5 

opgehelderd. Opvallend is de verandering ten opzichte van 2010 in de leeftijd en herkomst van 

verdachten. Het aandeel minderjarige verdachten is fors gedaald en het aandeel jongvolwassen 

verdachten gestegen. Het aandeel verdachten met een andere herkomst is fors toegenomen ten koste 

van het aandeel verdachten van Nederlandse herkomst. In Limburg hebben in 2011 relatief veel 

verdachten uit andere West-Europese landen, zoals Duitsland, straatroven gepleegd; zij hebben 
doorgaans de leeftijd van 18 jaar al bereikt.  
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Samenvatting deel II Straatroof 

In dit deel van het rapport wordt inzicht gegeven in de omvang en aard van straatroven, en de 
kenmerken van slachtoffers en verdachten van straatroof.  

Omvang 

In 2011 zijn 8776 straatroven geregistreerd, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van 2010. 

Straatroof is vooral een probleem van de grootstedelijke eenheden. In Amsterdam worden de meeste 

straatroven gepleegd (24%), gevolgd door Rotterdam (19%), Den Haag (15%) en Midden-Nederland 

(11%). Ook afgezet tegen het inwonertal is Amsterdam koploper met 224 straatroven per 100.000 

inwoners; ruim 2 keer zo veel als in Rotterdam en 3 keer zo veel als in Den Haag.  

Bijna een op de vier straatroven, 23 procent, wordt opgehelderd. Het oplossingspercentage ligt in 

Noord-Holland en Noord-Nederland in 2011 boven de 30 procent, maar in Midden-Nederland en Oost-

Brabant onder de 20 procent. 

Er worden iets meer straatroven in de winter- dan in de zomermaanden gepleegd, maar een donkere 

dagen-patroon als bij overvallen is minder duidelijk. Straatroven worden gepleegd op alle dagen in de 

week, iets vaker in het weekend. Veel straatroven vinden ’s avonds (39%) en ’s nachts (26%) plaats, 

en een aanzienlijk deel wordt ’s middags gepleegd (27%). De helft van de straatroven wordt gepleegd 
tussen 18:00 uur ’s avonds en 2:00 uur ’s nachts. 

Aard 

Twee vormen van straatroof worden onderscheiden: snelroof en beroving. Bij een snelroof wordt een 

goed, meestal een tas of een mobiele telefoon, weggerukt. Kenmerkend voor de snelroof is dat het 

meestal al voorbij is voordat het slachtoffer goed en wel doorheeft wat er gebeurt. Bij een beroving 

vindt een confrontatie met de dader(s) plaats en is de werkwijze gewelddadiger: er kan (eventueel 

naast wegrukken) een wapen worden gebruikt, fysiek geweld worden toegepast of er worden 
bedreigingen geuit. 

41 procent van de straatroven betreft een snelroof, 59 procent een beroving. Berovingen worden 

vaker dan snelroven ’s avonds en ‘s nachts gepleegd; een aanzienlijk deel van de snelroven vindt juist 

overdag, tussen 12:00 en 18:00 uur, plaats (33%). 

De meeste snelroven en berovingen worden niet gepleegd op specifieke locaties maar in straten, op 

voetpaden en fietspaden. Het aantal straatroven dat wordt gepleegd bij specifieke locaties zoals 

winkels, horecagelegenheden, openbaar vervoer en dergelijke is klein. Slechts 3 procent gebeurt 

tijdens of na het gebruik van een pinautomaat, waarbij de dader niet impulsief lijkt te handelen maar 

het juiste moment afwacht. Straatroven worden doorgaans gepleegd als er geen andere personen in 

de buurt zijn. Behalve bij minderjarige slachtoffers: in de helft van de gevallen zijn er wel getuigen. 

Wanneer er bij een beroving getuigen zijn, mislukt het delict iets vaker dan als er geen getuigen zijn. 

Ook betekent de aanwezigheid van een of meer getuigen dat er vaker, bij een derde van de 
straatroven, een verdachte wordt aangehouden. 

79 procent van de slachtoffers van straatroof was te voet, een op de vijf verplaatste zich op de fiets. 

Snelroven (59%) worden vaker dan berovingen (35%) door een enkele dader gepleegd. Wordt een 

snelroof door twee daders gepleegd, dan gaat het meestal om twee daders op een scooter/brommer 

waarbij de bestuurder dicht langs het slachtoffer rijdt en de bijrijder tas of telefoon wegrukt. De 

taakverdeling bij berovingen is minder duidelijk, vaak wordt door meerdere daders gedreigd en/of 
geweld gebruikt. Bij berovingen gaan de daders er doorgaans te voet vandoor. 

Bij verreweg de meeste snelroven is wegrukken het enige geweld dat wordt gebruikt (74%). Er wordt 

niet gedreigd met geweld of dreigende taal geuit en er komt geen wapen aan te pas. Dit gebeurt wel 

bij berovingen. Bij 4 op de 10 berovingen wordt er met een mes en/of pistool en/of ander voorwerp 

gedreigd. Bij een derde van de berovingen wordt een wapen daadwerkelijk gebruikt. Wordt een wapen 

gebruikt, dan is het aantal slachtoffers met fysiek letsel kleiner (25%) dan wanneer er geen wapen in 
het spel is (56%). 
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We hebben bij 18 procent van de berovingen (n=51) excessief geweldgebruik geconstateerd. Voor 
alle straatroven komen we op 11 procent waarbij excessief geweld is gebruikt. 

38 procent van de slachtoffers van straatroof loopt fysiek letsel op. Het meer gewelddadige karakter 

van berovingen zien we terug in het percentage slachtoffers met fysiek letsel (45%). Bij een snelroof 

worden de verwondingen veroorzaakt door een val na het plotseling wegrukken van tas of telefoon, bij 
een beroving ontstaat (ook) fysiek letsel door de directe confrontatie met de dader. 

Het merendeel van de slachtoffers van een straatroof, twee derde, verweert zich niet als het delict 

wordt gepleegd. Bij een snelroof omdat het in een flits voorbij is, bij een beroving omdat de situatie te 

bedreigend is. Omdat er in het laatste geval wel een rechtstreekse confrontatie met de dader 

plaatsvindt, komt het vaker voor dat het slachtoffer de dader wegduwt, afweert of zichzelf of de buit 

probeert los te rukken. Als het slachtoffer zich verweert, eindigt de straatroof vaker in een poging 

(26% versus 6%). Daar staat wel een prijs tegenover: slachtoffers die zich verweren lopen vaker 

fysieke verwondingen op. Als bij een beroving een wapen wordt gebruikt, is de dreiging zodanig dat 

minder slachtoffers zich verweren (24%, zonder wapen 43%). Dit geldt niet als er meerdere daders 

zijn: straatroven met meerdere daders gaan vaker met geweld gepaard en dit roept verweer op bij het 
slachtoffer. 

13 procent van de straatroven eindigde in een poging en leverde geen buit op. De buit bestaat vooral 

uit mobiele telefoons, tassen en geld. Bij een derde van de snelroven is de buit enkel en alleen een 

mobiele telefoon die uit de handen wordt gerukt. Wordt er een tas gestolen, dan zit daar vaak ook een 

portemonnee in. Bij een beroving gaat het naast een mobiele telefoon meer specifiek om geld. Omdat 

met name jongeren slachtoffer worden van straatroof en onder hen de Blackberry populair is, is het 

niet verwonderlijk dat dit merk vaak wordt gestolen. Een straatroof levert in veel gevallen weinig direct 

contant geld op, hooguit een paar tientjes. Bij 22 procent van de straatroven krijgt het slachtoffer de 
gestolen goederen, soms deels, terug. 

Bij een op de vijf straatroven is minimaal één verdachte aangehouden. Bij berovingen (27%) wordt 

vaker een verdachte aangehouden dan bij snelroven (12%). Doordat de confrontatie langer duurt en 

het slachtoffer de dader vaak in het gezicht kan zien, is een beter signalement mogelijk. Een 
bivakmuts of gezichtsbedekkende sjaal wordt in een klein percentage van de straatroven gebruikt. 

Jonge straatrovers lijken hun slachtoffer vooral te zoeken in dezelfde leeftijdscategorie of jonger. 

Doorgaans kent het slachtoffer de dader(s) niet, behalve als de straatroof een uit de hand gelopen 

ruzie lijkt te zijn. Straatroven worden daarnaast gepleegd omdat de dader geld nodig heeft maar lijken 

soms ook min of meer in een opwelling of voor de kick te gebeuren. Aangehouden verdachten hebben 

vaak een problematisch verleden of een slechte thuissituatie en zijn dikwijls eerder in aanraking 
geweest met politie of met (jeugd)instellingen.  

Slachtoffers 

Bij straatroof zijn even vaak mannen als vrouwen slachtoffer. Mannen zijn echter vaker slachtoffer van 

berovingen (70%) terwijl vrouwen overwegend het doelwit van snelroven zijn (77%). Ruim de helft van 

alle slachtoffers is 24 jaar of jonger (54%), een kwart is zelfs minderjarig. Minderjarigen worden vooral 

slachtoffer van beroving (75%), 65-plussers vooral van snelroof (66%). Van de mannelijke 

straatroofslachtoffers tot 35 jaar is ruim 80 procent slachtoffer van een beroving. Bij de vrouwelijke 
slachtoffers van 35 jaar en ouder, is meer dan 70 procent slachtoffer van een snelroof. 

Verreweg de meeste slachtoffers van een straatroof zijn inwoners van de plaats waar het delict is 

gepleegd (78%). 4 procent is toerist, de straatroven op buitenlandse toeristen vonden allemaal in 
Amsterdam plaats. 

Verdachten 

Van de verdachten van straatroof is 95 procent man, 80 procent is jonger dan 25 jaar. De meeste 

verdachten van straatroof zijn van Nederlandse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst. Vergeleken 

met de bevolkingssamenstelling, ook die in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, zijn 

vooral verdachten van Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse herkomst oververtegenwoordigd. 
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Afgezet tegen het aantal inwoners van de betreffende herkomstgroep, is het aantal verdachten van 

Antilliaanse herkomst per 10.000 Antilliaanse inwoners het grootst. Het merendeel van de verdachten 

van Marokkaanse, Surinaamse of Turkse herkomst is wél in Nederland geboren, voor de verdachten 

van Antilliaanse herkomst geldt dit niet. In de eenheden waar de meeste straatroven worden 
gepleegd, worden de meeste verdachten aangehouden.  

Gemiddeld is 86 procent van de straatroven in de eenheid gepleegd waar de verdachte woont. 

Verdachten die in Limburg en de grootstedelijke eenheden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) 

wonen, zijn vooral in hun eigen eenheid actief. Met name verdachten die in Oost-Nederland wonen, 
plegen ook straatroven buiten de eigen eenheid. 

Het aandeel minderjarige straatroofverdachten in Den Haag en Amsterdam ligt boven de 40 procent. 

In Noord-Nederland en Noord-Holland en is het aandeel jongvolwassen verdachten met meer dan 50 

procent bovengemiddeld, terwijl Oost-Brabant relatief veel ‘oudere’ verdachten kent. Naar herkomst 

kijkend, zien we dat in Noord-Nederland het aandeel straatroofverdachten van Nederlandse herkomst 

het grootst is (63%). In Midden-Nederland is het aandeel verdachten van Marokkaanse herkomst met 

28 procent bovengemiddeld, terwijl Amsterdam een relatief groot aandeel straatroofverdachten van 

Surinaamse herkomst kent (34%). Voor een deel hangt dit samen met de bevolkingssamenstelling 

van de eenheden. In 2011 is 25 procent een beginner, 23 procent behoort tot de categorie veelplegers 
(jeugdige, volwassen en zeer actieve) en 52 procent is een meerpleger. 
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Nabeschouwing  

In deze nabeschouwing worden de resultaten van het verdiepende onderzoek naar straatroof in de 

context van ‘gewelddadige vermogenscriminaliteit’ geplaatst. Hier wordt ingegaan op overeenkomsten 

en verschillen tussen overvallen en straatroven, daarnaast wordt ingezoomd op enkele – soms 
opvallende – onderzoeksresultaten. 

Glijdende schaal van straatroof naar overvallen  

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de aard, omvang en ontwikkeling van 

straatroven en overvallen. De beide criminele verschijnselen zijn vormen van gewelddadige 

vermogenscriminaliteit: de dader zoekt een slachtoffer op en neemt, desnoods met geweld, geld of 

goederen weg. De wetsartikelen op basis waarvan de delicten strafbaar zijn gesteld, komen overeen, 

het voornaamste verschil ligt in de locatie waar het delict gepleegd wordt: binnen of buiten. Dat de 

beide criminele verschijnselen in één rapport zijn behandeld, heeft dan ook te maken met de grote 
overlap die er ‘op papier’ tussen de beide delicten bestaat. 

Op basis van de ernst van het misdrijf zijn straatroven en overvallen te positioneren op één en 

dezelfde schaal. Ze kunnen echter niet strikt van elkaar worden onderscheiden, omdat bij een enkele 

beroving wel eens meer geweld zal worden gebruikt dan bij een gemiddelde categorie 2-overval. In 
grote lijnen kunnen we de delicten echter als volgt indelen op een schaal van licht naar zwaar: 

overval

licht  categorie 1  categorie 2  categorie 3 zwaar

 snelroof  beroving

straatroof  

Aan de ene kant van de schaal zien we dan de eenvoudige snelroof – een impulsieve daad, geen of 

minimaal geweldgebruik en een geschrokken of geïrriteerd slachtoffer – en aan de andere kant van de 

schaal een categorie 3-overval: minutieus georganiseerd, omvangrijke buit en gebruik van 
(vuur)wapens. 

Veel aangiften van straatroven (41%) bleken bij nadere bestudering te kunnen worden 

gecategoriseerd als een snelroof. Bij dit delict wordt nooit gedreigd met geweld en wordt geen wapen 

gebruikt, maar wordt vaak in een flits een tas of telefoon weggerukt. Als een slachtoffer zijn telefoon 

slechts losjes vasthoudt, volstaat een lichte ruk, terwijl een dader in andere gevallen eerst een duw 

geeft en vervolgens het slachtoffer over de grond meesleept omdat deze zijn tas niet loslaat. In grote 

lijnen kan echter wel gesteld worden dan de snelroof afwijkt van de andere vormen van gewelddadige 

vermogenscriminaliteit die hier worden behandeld vanwege de afwezigheid van dreiging met geweld 

en wapengebruik. 

Bij berovingen wordt ook niet altijd een wapen gebruikt, maar daar is wel altijd sprake van een 

bepaalde mate van dreiging. Niet ieder slachtoffer zou zich door de dader bedreigd voelen, maar de 

slachtoffers in deze zaken waren dat wel. Zo werd soms een kind geïntimideerd door een puber, of 

door een groepje oudere kinderen. Er vallen echter ook die berovingen onder waarbij het slachtoffer 

ernstig verwond werd met messteken, of die waarbij een dader – na uitgebreide voorobservatie – met 
een scooter het slachtoffer stond op te wachten. 

Een categorie 1-overval wordt vaak omschreven als een hit-and-run overval. De enkele dader heeft 

zich niet of slecht bewapend, kiest een gemakkelijk doelwit en neemt genoegen met een lage buit. Bij 

overvallen in categorie 2 is sprake van enige voorbereiding. Het gaat hier om de beginnende, of 

semiprofessionele overvallers waarvoor de buit ertoe doet, ze willen ervan kunnen leven. Zij hebben 

een vooropgezet plan maar voeren dit losjes uit. Ze richten zich vaak op beroepsmatige woningen. 

Overvallen in categorie 3 worden door ervaren overvallers gepleegd, volgens een vooropgezet plan. 
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De daders weten wat de buit is en waar ze deze kunnen vinden. Er worden grotere afstanden 

afgelegd, ook wordt de overval vaker buiten de eigen eenheid gepleegd. Er is altijd sprake van 
voorobservatie, zodat de buit optimaal is. Juweliers en geldtransporten zijn vaak doelwit. 

Hotspots – hot circumstances 

Straatroven worden in woonwijken gepleegd, op fietspaden, in de binnenstad of in uitgaansgebieden 

maar ook bij toeristische trekpleisters. Het is voor handhavers interessant om te weten waar de 

meeste straatroven gepleegd worden, de zogenoemde hotspots, zodat zij preventiemaatregelen 

kunnen nemen. Het valt echter op dat de meeste straatroven worden gepleegd op een rustig moment 

en op een plaats waar geen getuigen zijn. De vraag naar de hotspots is daarom een lastige. Het 

voorkomen van dit delict lijkt eerder te maken te hebben met ‘hot circumstances’ dan met de locatie. 

Voor een straatroof lijken de voorwaarden die zijn afgeleid uit de routine activity theory (gemotiveerde 

dader, aanwezigheid van een geschikt doelwit en de afwezigheid van controle) meer op te gaan dan 

voor een overval. Het plegen van een straatroof, vraagt immers meer flexibiliteit van de dader dan het 

plegen van een overval. Bij een overval wordt vaak een locatie overvallen zoals een woning, winkel of 

snackbar. Daarop kan de overvaller zich voorbereiden: hij onderzoekt hoeveel personeel er werkt op 

welke tijdstippen, waar de camera’s hangen en langs welke route hij kan vluchten.  

Straatroven zijn impulsiever, er doet zich ineens een goed moment voor en daar moet de straatrover 

meteen gebruik van maken. Straatrovers zijn mobiel en reageren flexibel op potentiële doelwitten, dat 

kan worden opgemaakt uit de modus operandi van het type delict. Daders die op een scooter door de 

stad rijden, zijn op zoek naar gunstige omstandigheden om hun delict te plegen. Als zij een geschikt 

doelwit zien, dan stuurt dader 1 de scooter er vlak langs, terwijl dader 2 de tas wegrukt. Het ligt voor 

de hand dat zij geen snelroof zullen plegen als er op dat moment een politieauto achter hen rijdt, als 

de vluchtwegen afgesloten zijn of als er geen tas of telefoon voorhanden is om weg te rukken. 

Er worden wel straatroven gepleegd bij specifieke locaties, maar deze lijken vooral op de 

omstandigheden op dat specifieke moment rondom die locatie te zijn gebaseerd. Hot circumstances 

dus. Het gaat dan bijvoorbeeld om een slachtoffer waarvan, als hij uit de tram stapt en uitcheckt, de 

portemonnee uit de hand wordt gerukt door een voorbij fietsende dader. Slachtoffers zijn, voor zover 

uit de dossiers is gebleken, niet in het openbaar vervoer gevolgd en later op straat van de dure 

goederen beroofd die zij in het openbaar vervoer hebben gebruikt. Straatroven bij pinautomaten – of 

net nadat personen daarvan gebruik hadden gemaakt – zijn nauwelijks aangetroffen terwijl toch werd 

verondersteld dat deze vaak voorkomen. Als straatroven rondom pinautomaten plaatsvonden, dan 

was er steeds sprake van een rustige omgeving zonder getuigen, of werd het slachtoffer gevolgd tot 

hij in een stille omgeving was. Ook straatroven op drukke markten zouden veelvuldig voorkomen, 

maar deze zijn in het geheel niet aangetroffen. Het is aannemelijk dat bezoekers van markten wel het 

slachtoffer zijn geworden van een straatroof, maar het bezoek aan de markt is geen doorslaggevende 

factor geweest voor de dader om dat slachtoffer te beroven. 

Slachtoffers van straatroven gaan regelmatig van of naar een school. Scholen zijn echter geen 

hotspot, maar worden wel in de dossiers genoemd. Niet omdat de straatroven daar zijn gepleegd, 

maar omdat de slachtoffers (vaak minderjarige jongens) en daders (ook vaak minderjarige jongens) 

zich daar veel begeven. Routes die daders en slachtoffers nemen, lopen dus vaak van school naar 

huis, of andersom. Het heeft echter geen zin om bij een school te gaan patrouilleren om zo het aantal 

straatroven terug te dringen, want daar bevinden zich zoveel getuigen, dat een straatrover wel drie 
keer zal uitkijken voor hij daar een straatroof pleegt. 

Buit – buitverwachting 

De afgelopen jaren is door de branches, gemeenten en politie geïnvesteerd in voorlichting aan 

mogelijke slachtoffers van (woning)overvallen. Zo zijn er kluizen met tijdsloten in bedrijven 

geïnstalleerd en wordt bewoners aangeraden om geen waardevolle spullen in het zicht in de woning 

neer te leggen. Ook communiceren ondernemers dat zij geen grote bankbiljetten aannemen en wordt 

burgers aangeraden om geen grote bedragen te pinnen bij geldautomaten. Door de aanwezigheid van 

een aantrekkelijke buit te verbloemen, of aan te geven dat deze zich buiten bereik van de overvaller 

bevindt, zorgt een potentieel slachtoffer ervoor dat hij of zij niet aantrekkelijk is voor een overvaller met 
snode plannen.  

Voor straatroven kunnen soortgelijke aanbevelingen worden gedaan, want duidelijk zichtbare en 

gemakkelijk bereikbare goederen leiden er vaak toe dat het slachtoffer wordt beroofd. Smartphones 

kosten enkele honderden euro’s en zijn een gewild goed onder jongeren. Slachtoffers van straatroven 
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liepen regelmatig met de telefoon te ‘pingen’, foto’s te nemen of bijvoorbeeld op straat te internetten. 

Voor een straatrover is het dan een koud kunstje om een telefoon uit de handen te rukken en ermee 

vandoor te gaan op een scooter. Ook hippe koptelefoons van enkele honderden euro’s per stuk 

worden op straat gedragen. Onder jongeren is het vaak ook juist de bedoeling om deze goederen als 

statussymbool te dragen, maar ze zijn zich niet altijd bewust van het feit dat het ook risicofactoren zijn 

om slachtoffer te worden van een straatroof. Datzelfde kan overigens gezegd worden voor het 

zichtbaar dragen van gouden kettingen in de openbare ruimte. Deze sieraden zijn herkenbaar als 

waardevol en gemakkelijk bereikbaar voor de dader, terwijl er op straat ook talloze vluchtwegen 

bestaan. 

Dat neemt niet weg dat er ook straatroven worden gepleegd waarbij de waarde van de buit er niet toe 

lijkt te doen, omdat de daders van de beroving eenvoudigweg uit zijn op het plegen van geweld. Dit 

soort situaties doet zich meestal voor in uitgaansgebieden, het zijn uit de hand gelopen vechtpartijen, 

of daders die onder invloed zijn van alcohol. Het maakt niet uit wat voor buit een slachtoffer met zich 

meedraagt. Een slachtoffer bevindt zich dan op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ook bij 

overvallen komen we dit soort daders tegen: zij zijn uit op de kick, op machtsuitoefening en op de 

spanning van het moment en niet zozeer op het behalen van een buit. 

Een derde categorie – als het om de buit gaat – lijken de berovingen te zijn waar tassen worden 

weggenomen. Hier lijkt de beroving vooral samen te hangen met de gelegenheid om het delict te 

plegen. Van het soort buit is de dader niet op de hoogte, deze bevindt zich immers in de tas, zodat de 

straatrover gokt op een waardevolle buit. Dat hij zich hierin kan vergissen beschreven we al in het 

rapport: een tas gevuld met lipgloss, mascara en een panty zal de straatrover hoogstwaarschijnlijk 
hebben teleurgesteld.  

Donkere dagen 

Voor wat betreft straatroof kan gesteld worden dat donkere dagen niet bijzonder aantrekkelijk zijn voor 

de daders. Uit de analyse is gebleken dat er een veel minder groot onderscheid is tussen het aantal 

straatroven in de zomer- en wintermaanden dan bij overvallen het geval is. Dit heeft er waarschijnlijk 

mee te maken dat een straatroof op straat plaatsvindt: in de winter bevinden zich veel minder 

potentiële slachtoffers op straat dan in de zomer. En andersom geredeneerd, is die grote hoeveelheid 

potentiële slachtoffers in de zomer ook meteen een grote concentratie ‘toezichthouders’ die kunnen 

ingrijpen als zij getuige zijn van een straatroof. In de winter is de gelegenheid dus kleiner (want minder 

doelwitten) en de pakkans ook, terwijl in de zomer de gelegenheid groter is, maar de pakkans 
daardoor ook.  

Aanpak 

Ondanks dat het zowel bij straatroven als bij overvallen gaat om diefstal met geweld, verschillen deze 

criminele verschijnselen zodanig dat dit om een gedifferentieerde aanpak vraagt. Preventie is 

weliswaar in alle gevallen essentieel maar zal bij straatroven vermoedelijk een rechtstreeks effect 
hebben: het voorkómen van hot circumstances betekent in dat geval het voorkomen van een 

straatroof. Het is daarbij belangrijk dat het ‘geschikte moment’ zich niet voordoet door ervoor te zorgen 

dat een aantrekkelijke buit, of dit nu een smartphone, een portemonnee of een tas is, niet al te 

gemakkelijk is weg te nemen. Ook is het op bepaalde tijdstippen af te raden om je – in ieder geval in 
je eentje – op afgelegen voet- en fietspaden te begeven. 

Met betrekking tot snelroof van smartphones lijkt een eenvoudige en voor de hand liggende maatregel 

te kunnen worden getroffen. Als het IMEI-nummer van een gestolen smartphone bij aangifte 

standaard wordt geblokkeerd, dan kan de gestolen telefoon daarna niet meer worden gebruikt. Dit zal 

er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat dit type straatroof onaantrekkelijk wordt, omdat de buit 

waardeloos is. Nu wordt capaciteit in gezet op het opsporen van de telefoon en daarmee de dader, 
maar als de straatroof voorkomen kan worden, dan scheelt dit een grote hoeveelheid politie-inzet. 

Bij overvallen zullen er altijd hotspots zijn, die met preventieve maatregelen minder aantrekkelijk 

kunnen worden gemaakt maar niet kunnen worden weggenomen. Een juwelier, met alle mogelijke 
beveiliging, blijft een aantrekkelijk doelwit vanwege de buit die er te halen valt.  

Om de stijging van het aantal overvallen in de wintermaanden tegen te gaan, is het Donkere Dagen 

Offensief gestart, een samenstel aan maatregelen gericht op preventie en het vergroten van de 
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pakkans. In deze analyse is inzichtelijk gemaakt dat er inderdaad minder overvallen worden gepleegd, 

maar dat deze afname ongeveer even sterk is in zomer- als in de wintermaanden. Tijdens het laatste 

Donkere Dagen Offensief (2011-2012) is het aantal overvallen gelijk gebleven aan het aantal in 

dezelfde periode van het jaar ervoor; dit werd veroorzaakt door een sterke stijging in twee regio’s. Het 

gemiddelde oplossingspercentage is aan het stijgen, maar een opvallende constatering is dat het 

oplossingspercentage in het vierde kwartaal altijd erg laag ligt. Ook de laatste twee jaar, ondanks het 

Donkere Dagen Offensief. Daarmee is echter niet gezegd dat het offensief geen effect heeft op het 

aantal gepleegde overvallen, want het effect van dit soort veelomvattende maatregelen laat zich niet 

gemakkelijk meten. Bovendien is onduidelijk of tijdens het Donkere Dagen Offensief in alle regio’s 

dezelfde maatregelen op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Het lijkt er echter wel op dat de daling van 

het aantal overvallen vanaf het najaar van 2010 en de stijging van het oplossingspercentage ook te 

maken hebben met andere factoren. Hierbij kan gedacht worden aan de verhoogde aandacht voor 

overvallen, de verbeterde coördinatie tussen politie en Openbaar Ministerie, de intensievere 

samenwerking met brancheorganisaties en de medewerking van oplettende burgers (pak de 
overvaller, pak je mobiel). 

Wet van de afnemende meeropbrengst  

Na een piek is het relatief gemakkelijk om resultaten te behalen: als op grote schaal maatregelen 

worden ingevoerd, zal een groter deel van de verdachten worden opgepakt dan eerder het geval was. 

Ook zal, door zaken als snellere aanrijtijden en invoering van real-life verbindingen met de meldkamer 

een deel van de potentiële daders worden afgeschrikt. Op een bepaald moment wordt echter een 

grens bereikt: er zullen altijd overvallen worden gepleegd en het bewerkstelligen van een verdere 

daling vergt dan een dusdanig grote inzet van politie en justitie dat het de vraag is of de kosten nog 

tegen de baten opwegen. Aangezien het tweede Donkere Dagen Offensief niet heeft geleid tot een 

verdere daling van het aantal overvallen – er werden precies evenveel overvallen gepleegd als in 

dezelfde periode het jaar ervoor – zou dit de gedachte kunnen voeden dat de maatregelen uit het 

Donkere Dagen Offensief zijn ‘uitgewerkt’ en dat we moeten stoppen met het spenderen van al die 

extra aandacht en capaciteit aan de bestrijding van overvallen. Het ergste probleem lijkt immers te zijn 

ingedamd en andere gewelddadige vermogensdelicten – zoals straatroof en woninginbraken – vragen 
ook om aandacht.  

Dit is echter een cyclus die binnen de politie vaker voorkomt. In navolging van de conclusies die in 

2010 door Fijnaut en anderen getrokken zijn, dient deze cyclische beweging te worden gedempt en 

moet een efficiënt georganiseerde, voortdurende en integrale druk op het delict overvallen worden 

gelegd. Doen we dit niet, dan zal dit ertoe leiden dat we onze goede informatiepositie verliezen en 

over onvoldoende mankracht beschikken om zaken op te lossen en potentiële daders af te schrikken. 

Met opnieuw een stijging van het aantal overvallen als gevolg.  

De uitdaging is daarom de opgebouwde structuren, zoals de huidige (relatief goede) informatiepositie 

en de geïntensiveerde samenwerking met diverse partijen, te behouden en uit te breiden naar andere 
criminele verschijnselen. 
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Bijlage I  Gebruikte data 

Dataset 1 

Dit zijn gegevens van alle overvallen uit LORS die gepleegd zijn tussen 1 januari 2006 en 31 

december 2011. Het precieze aantal overvallen waaruit het bestand bestaat, kan na verloop van tijd 

wijzigen, omdat LORS een zogenoemd ‘levend’ bestand is. Als na de peildatum aangifte wordt 

gedaan van een overval die eigenlijk binnen het tijdsbestek valt, dan wordt deze niet meer 

meegenomen. Dit is de oorzaak van (relatief kleine) verschillen met eerder genoemde jaartotalen – 

bijvoorbeeld de LORS nieuwsbrieven. De peildatum van dataset 1 is 2 februari 2012. De dataset is 
gebruikt voor hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. 

Dataset 2  

Deze dataset is opgebouwd uit twee bronnen, LORS en HKS. Allereerst zijn de gegevens van alle 

aangehouden verdachten die van 1 januari 2007 tot 1 januari 2012 in LORS zijn opgenomen 

(peildatum 2 februari 2012) geselecteerd. Dat bestand (n=6818) is aangevuld met gegevens uit HKS 

over al deze verdachten. Dit is gedaan om gebruik te kunnen maken van aanvullende gegevens die in 

HKS worden bijgehouden, zoals eerdere antecedenten en herkomst. Ook is de HKS informatie 

veredeld met behulp van gegevens van het CBS en daarom een aanvulling op de al relatief 

betrouwbare LORS gegevens.  

Van de 6818 personen konden er 235 niet worden teruggevonden in de HKS-gegevens. Dat betekent 

dat voor deze analyse gebruik kon worden gemaakt van de HKS-gegevens van in totaal 6583 

personen die gedurende de onderzoeksperiode zijn aangehouden als verdachte van een overval. 

Indien een verdachte in één jaar twee keer voorkomt, is deze in dat jaar maar één keer meegeteld. 
Deze dataset is gebruikt voor paragraaf 3.1 en hoofdstuk 4. 

Dataset 3 

Dit bestand (alle LORS verdachten en de daarover bekende HKS-gegevens) is vervolgens gekoppeld 

aan dataset 1. Overvallen die niet konden worden gekoppeld aan een verdachte zijn uit de aldus 

ontstane dataset verwijderd. 

Het overgebleven bestand bevat persoonsgegevens van alle bekende verdachten uit de periode 

2007-2011 en informatie over de overvallen die zij hebben gepleegd. Een aantal van de verdachten is 

aangehouden voor meerdere overvallen en komt dus twee of meer keren voor in de dataset. Dataset 
3 is gebruikt voor de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4. 

Dataset 4  

Dit bestand heeft een latere peildatum, 3 juli 2012, en bevat het totaal aantal gepleegde overvallen per 

jaar en het totaal aantal aangehouden verdachten per jaar. Deze extractie is gebruikt omdat aan het 

begin van 2012 verhoudingsgewijs nog weinig verdachten zijn aangehouden voor overvallen die in 

december 2011 zijn gepleegd. Dat zou betekenen dat het oplossingspercentage over december 2011 

niet berekend kan worden, of erg laag uitvalt. Met toevoeging van de aanhoudingen uit het eerste 

halfjaar van 2012 voor overvallen die zijn gepleegd in 2011, kunnen betrouwbaardere uitspraken 
worden gedaan. Deze gegevens zijn gebruikt voor figuur 11 en 12 in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. 
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Bijlage II  Representativiteit steekproef 

Om te beoordelen of de getrokken steekproef representatief is voor alle straatroven in 2011, is de 

steekproef op enkele kenmerken vergeleken met de landelijke gegevens over het jaar 2011. 

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal straatroven naar eenheid, pleegmaand, 

pleegdag en pleegdagdeel, voor zowel de landelijke cijfers als de steekproef. We kunnen concluderen 
dat op deze kenmerken de steekproef representatief is voor alle straatroven in Nederland in 2011. 

 Landelijk (n=8776) Steekproef (n=481) 

Eenheid   

Amsterdam 24,5% 23,7% 

Rotterdam 19,3% 17,3% 

Den Haag 14,8% 15,2% 

Midden-Nederland 10,7% 10,8% 

Oost-Nederland 6,1% 4,4% 

Noord-Holland 5,8% 7,1% 

Oost-Brabant 5,7% 5,6% 

Limburg 4,8% 6,2% 

Zeeland-West-Brabant 4,5% 5,2% 

Noord-Nederland 3,4% 4,6% 

Pleegmaand   

Januari 8,9% 8,5% 

Februari 8,8% 8,7% 

Maart 8,8% 8,1% 

April 7,5% 7,9% 

Mei 8,8% 9,4% 

Juni 7,5% 6,2% 

Juli 7,1% 7,3% 

Augustus 7,3% 7,5% 

September 8,0% 6,7% 

Oktober 9,2% 10,0% 

November 9,5% 10,8% 

December 8,7% 8,9% 

Pleegdag   

Maandag 12,5% 11,4% 

Dinsdag 12,5% 13,1% 

Woensdag 11,9% 12,9% 

Donderdag 12,5% 11,9% 

Vrijdag 15,0% 16,4% 

Zaterdag 18,5% 16,6% 

Zondag 17,0% 17,7% 

Pleegdagdeel   

Nacht 26,2% 26,0% 

Ochtend 8,0% 9,8% 

Middag 26,6% 24,3% 

Avond 39,2% 39,9% 
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Bijlage III  Codeboek 

Straatroof 

• 1 = ja 

• 2 = nee 

• 3 = valse aangifte 
 
Uniek nr 
 
Politieregio 

• 1 = Groningen 

• 2 = Friesland 
• 3 = Drenthe 

• 4 = IJsselland 

• 5 = Twente 

• 6 = NO Gelderland 

• 7 = Gelderland Midden 
• 8 = Gelderland Zuid 

• 9 = Utrecht 

• 10 = Noord Holland N 

• 11 = Zaanstreek W 

• 12 = Kennemerland 

• 13 = Amsterdam Amst. 

• 14 = Gooi- en Vechtstr. 

• 15 = Haaglanden 

• 16 = Hollands Midden 

• 17 = Rotterdam Rijnm. 
• 18 = Zuid Holland Zuid 

• 19 = Zeeland 

• 20 = M-W Brabant 

• 21 = Brabant Noord 

• 22 = Brabant Zuid-O 
• 23 = Limburg Noord 

• 24 = Limburg Zuid 

• 25 = Flevoland 
 
Datum delict (dd/mm/jjjj) 
 
Jaar delict 
 
Maand (1=jan t/m 12=dec) 
 
Dag (1=maandag t/m 7=zondag) 
 
Tijdstip (uu/mm) 
 
Soort roof 

• 1 = beroving 

• 2 = tasjesroof 
 
Roof geslaagd?  

• 0 = nee, poging  

• 1 = ja, er is buit 
 
Soort buit 
Geld/portemonnee 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Pinpas+code 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Telefoon 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Camera (geen telefoon) 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

IPOD (etc) 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
IPAD (etc) 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Tas/handtas 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

 
Drugs 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Anders, nl 

• tekst 
 
Wat is de waarde van de buit?  

• bedrag: … 

• 0 = geen buit 
 
Buit terug? 

• 0 = geen buit 

• 1 = beschadigd 

• 2 = onbeschadigd 
• 3 = deels terug; 

beschadigd 

• 4 = deels terug; 
onbeschadigd 

• 5 = niet terug 
 
Locatie straatroof 

• 1 = openbare weg / 
voetpad/fietspad 

• 2 = winkelcentrum / 
winkels 

• 3 = openbaar vervoer / 
halte 

• 4 = park 

• 5 = school 

• 6 = parkeerplaats 

• 7 = horeca / 
uitgaansgelegenheden 

• 8 = markt 

• 9 = woning 

• 10= pinautomaat 
 
Aantal daders 
 
Aantal getuigen 
 
Indien meer dan 1 dader: 
taakverdeling? 

• 0 = 1 dader 

• 1 = ja 
• 2 = nee 

 
Taak dader 1 (en 2) 
 
Dreigen 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

 
Geweld toepassen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 

Beroven 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Passieve mededader (uitkijk etc) 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Voorbereiding 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

 
Anders namelijk: 

• tekst 
 
Wijze benaderen slachtoffer 

• 1 = stiekem 

• 2 = openlijk  
 
Soort geweld 

• 1 = gericht op de persoon 

• 2 = gericht op verkrijgen 
van de buit  

 
Welk geweld wordt gebruikt?  
Duwen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Vasthouden 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Neergooien 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Trekken/rukken 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Slaan 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Schoppen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Woordelijke bedreiging 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Dreigen met mes 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Dreigen met vuurwapen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Dreigen voorwerp (niet gezien) 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Steken 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
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Schieten 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Wanneer geweld toegepast? 

• 1 = direct 

• 2 = in tweede instantie 
- dreigen 

• 3 = in tweede instantie 
- geweld 

 
Aard van het geweldgebruik 

• 1 = instrumenteel 

• 2 = onnodig, excessief 
 
Wapengebruik 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Soort wapen 

• 0 = geen wapen 

• 1 = schietwapen 

• 2 = steekwapen 

• 3 = slagwapen 

• 4 = ..... 
 
Verweer slachtoffer 
Geen verweer  

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Vasthouden 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Losrukken/afweren/wegduwen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Slaan 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Schoppen 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Gillen/om hulp roepen 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

 
Wie initieert geweld? 

• 1 = dader 

• 2 = slachtoffer 

• 3 = geen fysiek geweld 
 
Is de straatroof voorbereid? 

• 1 = voorbereid 
(calculerend) 

• 2 = ter plekke bedacht 
& uitgevoerd 

• 3 = impulsief (willekeur) 
 
Op welke wijze vlucht de dader? 

• 1 = lopend/ rennend 

• 2 = scooter/ brommer 

• 3 = fiets 

• 4 = auto 

Had dader gezicht afgeschermd? 
Sjaal 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Bivakmuts 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Capuchon 

• 0 = nee 
• 1 = ja 

 
Petje/muts 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Anders: … 
 
Context straatroof 
 
Plaats gebeurtenis  
 
Slachtoffer 
Geslacht 

• 1 = man 

• 2 = vrouw 
 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) 
 
Voornaam 
 
Achternaam 
 
Nationaliteit 

• 1 = Nederlands 

• 2 = Surinaams 

• 3 = Turks 

• 4 = Marokkaans 

• 5 = Voormalige Antillen 

• 6 = Joegoslavisch 

• 7 = etc. 
 
Tweede nationaliteit 
 
Geboorteland 
 
Postcode 
 
Woonplaats 
 
Soort slachtoffer 

• 1 = inwoner 

• 2 = buitenlandse toerist 

• 3 = weekend/ dagjesmens 

• 4 = forens of bezoeker 

• 5 = ..... 
 
Heeft slachtoffer letsel? 

• 1 = ja 

• 2 = nee 
 
Soort letsel 

• 0 = geen letsel 

• 1 = psychisch 
• 2 = fysiek-klein. Builen 

en schrammen 

• 3 = fysiek-middel. Dokter 

• 4 = fysiek-groot. 
Ambulance-ziekenhuis 

 
Vervoer slachtoffer 

• 1 = lopend 

• 2 = fietsend 

• 3 = ..... 
 

Verdachte 
Is de verdachte aangehouden?  

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Aantal verdachten aangehouden 
 
Geslacht dader:  

• 1 = man 

• 2 = vrouw 
 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) 
 
Voornaam 
 
Achternaam 
 
Nationaliteit verdachte 

• 1 = Nederlands 

• 2 = Surinaams 

• 3 = Turks 

• 4 = Marokkaans 

• 5 = Voormalige Antillen 

• 6 = Joegoslavisch 

• 7 = etc. 
 
Tweede nationaliteit 
 
Geboorteland 
 
Postcode 
 
Woonplaats 
 
Woonregio  

• 1 = Groningen 

• 2 = Friesland 

• 3 = etc. 

• 26 = buitenland 
 
Verklaart de verdachte? 

• 0 = nee 

• 1 = ja 
 
Motief verdachte 

• 1 = geld nodig 

• 2 = mooie spullen gezien 

• 3 = spanning/kick 
• 4 = opwelling 

• 5 = verdachte ontkent 

• 6 = uit hand gelopen ruzie
 
Is dader bekende? 

• 0 = nee 

• 1 = buurtbewoner 
• 2 = (oud) klas/ 

schoolgenoot 
 
Bijzonderheden dader 
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Bijlage IV  Veelplegercategorieën  

Minderjarige beginner: een persoon in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar met een antecedent in 

het peiljaar
15

 die nooit eerder van een misdrijf werd verdacht. 

Volwassen beginner: een persoon van 18 jaar of ouder met een antecedent in het peiljaar die nooit 

eerder van een misdrijf werd verdacht. 

Minderjarige meerpleger: een persoon in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in zijn gehele 

criminele verleden tussen de twee tot en met vijf processen–verbaal tegen zich zag opgemaakt, 
waarvan ten minste één in het peiljaar. 

Volwassen meerpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden 

tussen de twee tot en met tien processen–verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één 
in het peiljaar. 

Jeugdige veelpleger: een persoon in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in zijn gehele criminele 

verleden zes of meer processen−verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het 
peiljaar. 

Volwassen veelpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer 

dan tien processen−verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.  

Zeer actieve veelpleger: een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaar 

(waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. 

                                                   
15 Het jaar waarop de registratie betrekking heeft en waarin dus verdachten waarover wordt gerapporteerd, zijn geregistreerd. 
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Bijlage V  Indicatoren categorisering overvallen 

Categorie 1 De eerste categorie van overvallen zijn de overvallen met de laagste organisatiegraad. 

Deze categorie bevat met name de junks/ wanhoopsovervallers. De enkele dader, soms twee, komt 

slecht bewapend binnen, richt zich op de makkelijke objecten en is tevreden met minder buit. Er is 

geen voorbereiding en bij de minste weerstand wordt de overval gestaakt, dan wel raakt de overvaller 

in paniek en gaat over tot wellicht extreme agressie. De volgende punten kunnen erop duiden dat het 

gaat om een categorie 1-overval:  

- een of twee daders; 

- gericht op de kassa en/of klanten; 

- zenuwachtige indruk daders; 

- slechts bewapend met een steekwapen; 

- verbaal agressief (uit onzekerheid); 

- geven relatief snel op bij weerstand. 

 

Categorie 2 De tweede categorie bevat de overvallen met enige vorm van organisatie. Het gaat 

hier om de beginnende, dan wel semiprofessionele overvallers. Deze overvallers kenmerken zich door 

de aanwezigheid van een criminele carrière. De overvallers plegen de overvallen om ‘ervan te leven’. 

Zij zijn dus meer uit op winstmaximalisatie. Dit blijkt uit het feit dat ze zich op de kassa kunnen richten, 

maar ook vaker de kluis als doel hebben. Zij hebben een vooropgezet plan over wie wat doet, maar dit 

plan wordt losjes uitgevoerd. De middelen die gebruikt worden zijn uitgebreider dan bij categorie 1. 

Vaker wordt een vuurwapen gebruikt. Intimidatie is een belangrijke factor voor de categorie 2- 

overvallers. De volgende punten kunnen erop duiden dat het gaat om een categorie 2-overval: 

- twee of meer daders; 

- gericht op kluis; 

- slachtoffers verzamelen/ laten liggen (enige interactie); 

- summiere taakverdeling daders; 

- gebruik vuurwapen; 

- fysiek geweld, niet instrumenteel. 

 

Categorie 3 De laatste categorie overvallers betreft de meer ervaren overvaller, of de zeer ervaren 

crimineel die weet hoe een overval georganiseerd uit te voeren. Uit alles blijkt dat hier een van tevoren 

bedacht plan ten uitvoer wordt gebracht. Het plan kan heel simpel zijn, het hoeft dus geen 

ingewikkelde constructie te zijn om het een categorie 3-overval te laten zijn. De daders weten precies 

wat de buit is, waar de buit te vinden is en hoe deze buit te vangen. Er is altijd sprake van 

voorobservatie, zodat de buit optimaal is. Denk hierbij aan het moment dat de kluis geleegd wordt 

door de geldloper. De mate van beveiliging van het object is geen probleem. Het gaat alleen om de 

buit. De daders zullen met name een vuurwapen gebruiken, maar als de buit met alleen een moker 

ook kan worden verkregen, dan volstaat dit ook. De middelen zijn uitgebreider dan bij de categorie 2-

overvallen. Denk hierbij ook aan de gestolen scooter/ auto. Instrumentaliteit is een belangrijke factor 

bij deze categorie. De volgende punten kunnen erop duiden dat het gaat om een categorie 3-overval: 

- twee of meer daders; 

- gebruik van verschillende wapens; 

- gestolen voertuigen; 

- voorbereiding/ voorobservatie; 

- gericht op kluis; 

- zeer gerichte instructies voor slachtoffers; 

- kalme indruk daders; 

- instrumenteel gebruik geweld (niet lukraak rammen, maar doeltreffend); 

- duidelijke hiërarchie in de dadergroep. 
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