Overvalbestrijding door
politie en partners

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers.
Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Wij doen
dat door inzet op aanhouding van de daders en de technische afhandeling
van de zaak. Ook bij onze partners heeft de aanpak van overvallen prioriteit.
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Wat doet de politie?

Diverse agenten worden door de meldkamer direct na de melding naar de plaats van de overval gestuurd
en gestationeerd op de omliggende vluchtwegen. Als een politiehelikopter beschikbaar is, helpt deze
vanuit de lucht bij de zoektocht naar de daders (de heli staat in direct contact met de meldkamer en
geeft camerabeelden live door).
Om de kans op aanhouding van daders te vergroten, zetten wij ook de (social) media in. Via Burgernet,
Twitter en redacties van webkranten vragen wij burgers informatie aan ons door te geven. Eventuele
goede beelden van de overvallers worden zo snel mogelijk verspreid om hun identiteit te achterhalen.
Burgers die onbekend willen blijven kunnen informatie doorbellen naar Meld Misdaad Anoniem (08007000).
Verder verzamelen agenten informatie via een buurtonderzoek en zorgt het team Forensische Opsporing
voor het veiligstellen van sporen.

Wat doen partners?

Zoals al gemeld: Voorkoming van overvallen heeft ook bij de partners van de politie hoge prioriteit.
Behalve gemeenten, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederlanden Kamer van Koophandel behoren
ook belangenbehartigers als Detailhandel Nederland en Horeca Nederland tot onze partners.
Het Openbaar Ministerie eist zware straffen tegen overvallers. De Reclassering Nederland brengt samen
met wijkagenten bezoeken aan gestrafte overvallers ter voorkoming van terugval in oud gedrag.
Gebruik van afroomkluizen en inzet van stewards in winkelcentra zijn voorbeelden van preventieinitiatieven vanuit de belangenbehartigers.

Wat kunt u doen?

Niet alle overvallen zijn te vermijden, maar door eigen preventiemaatregelen kunt u de kans erop wel
verder verkleinen. En door te weten hoe u en uw medewerkers het beste kunnen handelen dient u ieders
veiligheidsbelang.

Meer informatie over veilig ondernemen en het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt u op www.politie.nl
Trefwoorden: ondernemers en overval.
De volgende folders in de serie ‘Aanpak overvallen op ondernemers’ vindt u op dezelfde website:
• Overvalpreventietips voor ondernemers
• Daders opsporen: u kunt helpen
• Cameratoezicht
• Minder contant geld, minder risico
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