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De afgelopen jaren zijn overvallen in toenemende 

mate onderwerp geworden van wetenschappelijk 

onderzoek. Overvallen, zo blijkt uit diverse onder

zoeken, zijn onderhevig aan diverse wetten en 

regels. Hierdoor leren we overvallers steeds beter 

kennen en kunnen we hun gedrag,motieven en 

< vermoedelijke verblijfplaats steeds beter bepalen. 

Toch zijn hiermee de overvallen niet opgelost. Het 

blijkt gat de meeste problemen ontstaan bij het 

opnemen van het signalement. Een co~rect gebruik 

van bewakingscamera's is hierbij essentieel. 
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dader plaats. Hoe ver overvallers pre

cies reizen, hangt samen met het 

soort overvaller (professionals gaan 

verder weg dan anderen), het soort 

object (voor 'moeilijke' objecten reist 

men verder) en de plaats in het land 

(buiten de randstad reizen overval

lers aanzienlijk verder). Overvallers 

zijn kennelijk bereid voor een grote 

buit ver te reizen, want overvallen 

ver weg leveren zestien keer zoveel 

op als overvallen dichtbij huis. 

Direct om het huis van de overvaller 

houdt hij een soort overvalvrije 

zone. Overvallers zijn daar te bang 
om herkend te worden. 

Het onderzoek laat zien dat in de 

reisafstand wetmatigheden zitten 

die het mogelijk maken op grond 
van kenmerken van de overval een 

voorspelling te doen over de woon

plaats van de dader. Rond elk over

vallen object kan een cirkel getrok

ken worden waarvan het waar

schijnlijk is dat de overvaller bin

nen die cirkel woont (zie Figuur 1). 

Nu zegt dat niet zoveel, want bij 

een cirkel van bijvoorbeeld 2 kilo

meter woont er in een stad als 

Rotterdam nog een zeer groot aan-

tal mensen. Als wij echter van een 

serie overvallen weten dat die door 

dezelfde dader is gepleegd kan al 

veel meer gezegd worden over diens 

woonplaats. Het is dan het meest 
waarschijnlijk dat hij woont in de 

overlap van de cirkels (zie Figuur 2). 

Natuurlijk moeten we bij het toe

passen van zo'n systeem rekening 

houden met allerlei plaatselijke 

omstandigheden en zullen de cir

kels in de praktijk nooit mooi rond 

zijn. EeIf overvaller die in Zandvoort 

woont zal het in het zee-deel van 

zijn cirkel zelden overvallen plegen. 

Tijdstip 
Overvallen zijn niet egaal in de tijd 

verdeeld. Het aantal overvallen 

's winters is aanzienlijk groter dan 

's zomers. In het verleden stelden 

onderzoekers een groot aantal ver

Idaringen voor. Ook overvallers zou

den in de zomer op vakantie gaan, 

in de winter zou er, rond Sinter

ldaas en Kerstmis, meer geld in 

omloop zijn of 's winters zouden 

meer overvallers w,erldoos zijn en 

dus meer geld nodig hebben. Het 

onderzoek laat zien dat er voor de 

Figuur 1: Cirkel rond het overvallen object waarin de overvaller waarschijnlijk woont. 
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winterpiek slechts één verldaring 

is: te overvallen objecten zijn geo

pend terwijl het donker is. 

Met die winterpiek is nog iets 

eigenaardigs aan de hand. Als over

vallers zo'n voorkeur voor overval

len in het donker hebben, dan zou 

je verwachten dat in de winter over

dag minder overvallen worden 

gepleegd omdat de overvallers hun 

misdrijf uitstellen totdat het don

ker is. Dat blijkt niet het geval. Het 

aantal overvallen overdag in de 

zomer en in de winter is gelijk: de 

avondopenstelling van bijvoorbeeld 

winkels zorgt voor een autonome 

stijging van het aantal overvallen. 

Dat belooft niet veel goeds voor de 

toenemende verruiming van de 

winkeltij den. 

Geweld 
De essentie van een overval is dat 

met dreiging van geweld de buit 

wordt verkregen. In de praktijk 
blijft het meestal bij die dreiging. 

Uit het Landelijk Overvallen Regi

stratiesysteem van de CRI blijkt dat 
slechts in 8,5 procent van de over

vallen gewonden vallen en in 0,3 

procent een dode. 
Overvallers schuwen geweld. Meer 

dan tweederde van de overvallers 

heeft weliswaar een vuurwapen, 

maar interviews met overvallers in 

Engeland laten zien dat de meeste 
.. vuurwapen nep zijn of ongeladen: 

slechts eenderde van de vuurwa

pens was echt én geladen. Of ge

weld wordt gebruilct tijdens de over

val blijkt in de eerste plaats van het 

gedrag van de slachtoffers afte han

gen. De overvallers lijken vooral 

geweld te gebruiken uit angst voor 

het slachtoffer. 

Uiterlijk 
Overvallers zijn, zoals gezegd, typi

sche recidivisten. Veel toekomstige 

overvallen kunnen voorkomen wor

den door een overvaller zo snel 

mogelijk na de overval aan te hou

den. Daarbij is het belangrijk om 
elke overval zo goed mogelijk vast 

te leggen. Dat gebeurt op twee 



Figuur 2: Het vinden van het woonhuis van de overvaller bij een serie overvallen. 

manieren: door het verhoren van 

getuigen en met video-opnamen. 

Er is buitengewoon veel onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van ge tui

genverldaringen en dat leverde het 

volgende op: getuigen kunnen vrij 

goed vertellen wat er globaal is 

gebeurd, maar in de details maken 

zij fouten. De grootste problemen 

met getuigen ontstaan bij het opge

ven van een signalement en later 

als zij de dader moeten herkennen. 

Opgegeven signalementen zijn 

meestal zo algemeen dat de politie 

er niets aan heeft. Getuigen weten 

meestal wel het geslacht van de 
dader, maar dat is weinig informa

tiefwant vrijwel alle overvallers 

zijn mannen. Hoe specifieker - en 

dus zinvoller - het signalement dat 

een getuige opgeeft, hoe meer fou

ten hij maakt. Camera's moeten 

dus vooral de getuigen aanvullen. 
Een camera die een overzichtsbeeld 

geeft, levert niets extra's op. Een 

goede camera maakt een close-up 

en helder beeld op ooghoogte van 

de overvaller. In 1992 bleken getui

gen nog aanzienlijk beter te scoren 

dan de camera's: in 2,3 procent van 

de gevallen werd de overvaller 

gevonden omdat een getuige hem 
herkende, in nog eens 5,6 procent 

omdat de getuige de overvaller al 

voor de overval kende. De camera 
leverde toen slechts in 0,4 procent 

van de gevallen de aanhouding van 
de verdachte op. Hopelijk neemt 

dat percentage toe met de verbete

ring in kwaliteit en plaatsing van 

camera's.) 
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