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Vanaf 2007 neemt het aantal overvallen in Nederland toe. Ook in de ge-
meente Nijmegen is deze toename merkbaar. De gemeente heeft te maken 
met een relatief jonge dadergroep. Slachtoffers komen met name uit het 
midden- en kleinbedrijf. In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Bu-
reau Beke een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar opgeloste en onopge-
loste overvallen die in 2009 en 2010 in Nijmegen zijn gepleegd.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling
Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de achtergronden 
en kenmerken van de overvallen en overvallers in Nijmegen. 

Methode van onderzoek

In totaal zijn 113 overvallen bestudeerd, waarvan de politie een kwart heeft 
opgelost. Er is een analyse uitgevoerd van alle overvallen, op basis van de 
systeeminformatie bij politie en gemeente. Daarnaast zijn van de 28 opge-
loste zaken de vijftien beschikbare dossiers bestudeerd. Met behulp van de 
verschillende bronnen is nagegaan op welke wijze de overvallen zijn uitge-
voerd, op welke aspecten de opgeloste en onopgeloste overvallen van elkaar 
verschillen en wat de kenmerken zijn van de bij de politie bekende daders.

Belangrijkste resultaten

In overee•	 nstemming met het landelijke beeld is het (voorlopige) oplos-
singspercentage 25 procent.
Slachtoffers en getuigen spelen een belangrijke rol in de oplossing van •	
een zaak.
Slachtoffers zijn onder andere winkeliers, particulieren, taxichauffeurs en •	
pizzabezorgers.
In de meeste gevallen kennen slachtoffer en overvaller elkaar niet.•	
De overvallers dreigen vaak met een wapen. Meestal wordt geen fysiek •	
geweld gebruikt.
In een beperkt deel van de overvallen wordt excessief geweld gebruikt; •	
met name bij woningovervallen.
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In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Bureau Beke een 
fenomeenonderzoek uitgevoerd naar overvallen die in 2009 en 2010 
in Nijmegen zijn gepleegd. In totaal zijn 113 overvallen bestudeerd, 
waarvan de politie een kwart heeft opgelost. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat onder andere winkeliers, particulieren, taxichauffeurs en 
pizzabezorgers het slachtoffer zijn van overvallen. De overvallers dreigen 
vaak met een wapen. Aan de overvallen gaat een zekere mate van 
voorbereiding vooraf, maar de uitvoering van de overval oogt niet altijd 
professioneel. De overvallen die de politie niet heeft kunnen oplossen, 
lijken professioneler te worden uitgevoerd. De overvallers zijn gemiddeld 
21 jaar oud, hebben vaak een getinte huidskleur en groeien op in een 
problematische gezinssituatie. Naast overvallen plegen zij ook andere 
misdrijven en dan vooral geweldsdelicten. Een aantal overvallers is aan 
te merken als een zorgelijke groep vanwege een zeer problematische 
achtergrond in combinatie met ofwel een ernstig criminaliteitspatroon 
ofwel hun minderjarige leeftijd.
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Er is sprake van enige voorbereiding bij de overvallen.•	
De uitgevoerde overvallen kennen geen hoge mate van professionaliteit.•	
Onopgeloste overvallen lijken professioneler in uitvoering.•	
De overvallers van opgeloste zaken zijn gemiddeld 21 jaar en hebben •	
vaak een getinte huidskleur.
De overvallers groeien op in een problematische gezinssituatie.•	
Daders plegen ook andere misdrijven, met name geweldsdelicten.•	
Er is een kleine, bijzonder zorgelijke groep plegers, vanwege de combi-•	
natie van een zeer problematische achtergrond, ernstig criminaliteitspa-
troon en/of minderjarige leeftijd.
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