Factsheet Overvallen
In oktober 2009 is er door de toenmalige Minister van Justitie een Taskforce Overvalcriminaliteit opgericht vanwege
een sterke toename in het aantal overvallen. In deze Taskforce, die tot 2014 loopt, zijn de VNG, het Rijk, de politie, het
Openbaar Ministerie en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Namens de VNG neemt de heer Aboutaleb, burgemeester
van Rotterdam, deel aan de Taskforce. Belangrijke doelstellingen van de Taskforce zijn het signaleren van knelpunten
bij de integrale aanpak van overvallen en het coördineren van de uitvoering van maatregelen om knelpunten weg te
nemen.
Begin 2011 heeft de Taskforce een actieprogramma aangeboden aan de Minister van Veiligheid & Justitie. Dit actieprogramma bevat diverse maatregelen waaraan de betrokken partijen kunnen denken.

Rol van de gemeente
De gemeente kan op diverse manieren bijdragen aan het reduceren van het aantal overvallen. De gemeente heeft de
regie op het lokale integraal veiligheidsbeleid. Vanuit deze rol coördineert ze activiteiten om het aantal overvallen
terug te dringen, indien de lokale veiligheidsanalyse hiertoe aanleiding geeft. In preventieve zin kunnen gemeenten
lokale ondernemers ondersteunen en stimuleren in het nemen van preventieve maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door
het geven van voorlichting, het inzetten van winkelstraatmanagers of het organiseren van bijeenkomsten. Ook kan de
gemeente bewoners voorlichten over het voorkomen van woningovervallen. Met betrekking tot ex-gedetineerden is
het belangrijk dat deze een persoonsgerichte aanpak krijgen. Tenslotte heeft de gemeente een rol bij de nazorg van
slachtoffers: te denken valt aan hulp bij de afhandeling van overvalschade, voorlichting over het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen en het attenderen van de slachtoffers op subsidieregelingen.

Raakvlakken met andere veiligheidsthema’s
De aanpak van overvalcriminaliteit kent raakvlakken met andere lokale veiligheidsthema’s. De VNG-methode Kernbeleid Veiligheid biedt hier aanknopingspunten voor. Het Kernbeleid Veiligheid is te raadplegen via http://www.vng.nl/
kernbeleidveiligheid.
De aanpak van overvalcriminaliteit kan onderdeel uitmaken van een integrale wijkaanpak waar specifiek wordt ingezet
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op enkele criminaliteitsfenomenen zoals woninginbraken, straatroven en auto-inbraken. Het is een gegeven dat in de
zogeheten donkere maanden, oktober tot eind maart, dit type delicten vaker worden gepleegd. Om hierop te anticiperen hebben diverse gemeenten in samenwerking met de politie en Openbaar Ministerie een ‘Donkere Dagen Offensief’
gestart, waarbij tijdelijk extra maatregelen worden genomen om de stijging te doorbreken.
Bij het stimuleren en ondersteunen van ondernemers in het nemen van preventieve maatregelen kan gebruik gemaakt
worden van bestaande samenwerkingsverbanden zoals het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Binnen dit verband worden
afspraken gemaakt tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren.
Tevens is uit onderzoek gebleken dat een overval geen instapdelict is en dat de daders meerdere antecedenten hebben.
Er is dan ook een relatie met de aanpak van veelplegers en criminele jeugdgroepen. Deze aanpak kan vorm krijgen in
het veiligheidshuis.

Relevante instrumenten
• Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in samenwerking met de VNG een ‘aanpak overvallen’ ontwikkeld. Deze aanpak beschrijft de rol van de diverse partijen in de aanpak van overvalcriminaliteit, een
stappenplan om tot een succesvolle aanpak te komen en bevat een zoekmachine met interessante praktijkvoorbeelden en aanpakken. Het is te raadplegen via http://www.hetccv.nl/overvallen.
• Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft samen met Andersson Elffers Felix het zogenaamde regiemodel
‘Slim Samen Toezien’ ontwikkeld, wat zich richt op de afstemming van inzet en informatiesturing bij overvallen. Dit
model is zinvol als er behoefte is aan meer afstemming tussen relevante partijen om de toezicht en handhaving te
intensiveren. Het regiemodel is te raadplegen op http://www.vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veilig-ondernemen/
nieuws/regiemodel-slim-samen-toezien.
• Voor de nazorg van slachtoffers bij overvallen is er het ‘nazorgprotocol overvallen’ van het CCV. Het bevat een stappenplan voor gemeenten om de regierol rondom de nazorg bij overvalcriminaliteit aan te pakken. Het is te raadplegen op http://www.hetccv.nl/instrumenten/nazorg-overvallen/stappenplan.
• Naast het nazorgprotocol is er ook een ‘Subsidieregeling Slachtoffers van het Schadefonds’. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt slachtoffers met ernstige psychische of fysieke letsels een financiële tegemoetkoming aan.
Hierbij wordt een specifieke subsidieregeling overvallen onderscheiden. Deze is te raadplegen op https://schadefonds.
nl/alles-over-de-uitkering/over-de-uitkering-a-aanvraagprocedure/subsidieregeling-overvallen.

Relevante documenten
Op de website van de VNG (http://www.vng.nl) is actuele en relevante informatie op het gebied van overvalcriminaliteit
te vinden. Zo zijn er diverse documenten beschikbaar die u ondersteunen in het vormgeven van de aanpak van overvalcriminaliteit. Deze documenten zijn te raadplegen via Beleidsvelden à Veiligheid à Veilig Ondernemen.
• Fenomeenanalyse ‘Overvallen in Nederland’;
• ‘Woningovervallen Ontmaskerd’;
• Actieprogramma ‘Ketenaanpak overvalcriminaliteit’.
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het VNG informatiecentrum via informatiecentrum@vng.nl of
070-3738020
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