Overvallen, woninginbraak
en straatroof
• Verdere daling overvallen, woninginbraken en straatroven.
• Ophelderingspercentages stijgen licht.
• Aandeel opgeloste woninginbraken en straatroven blijft iets achter bij de norm.
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Overvallen, woninginbraken en straatroven hebben een enorme impact op slachtoffers. Bij dit soort delicten gaat
de maatschappelijke schade de materiële schade ver te boven. Terwijl het de daders alleen om geld te doen is,
maken zij met hun misdaad grote inbreuk op de dagelijkse levens van hun slachtoffers. Slachtoffers voelen zich
niet langer veilig in hun meest persoonlijke omgeving en raken hun vertrouwen in andere mensen kwijt. Naast
lichamelijk letsel kunnen langdurige psychische klachten het gevolg zijn. Niet alleen de directe slachtoffers
worden getroffen. Dergelijke criminaliteit beïnvloedt veiligheidsgevoelens in de hele omgeving. Dat rechtvaardigt
de onverkorte aandacht voor de bestrijding van deze criminaliteit.

Aanpak en rol van het OM
Bij de bestrijding van high impact crime gaat veel aandacht uit
naar de slachtoffers en worden daders stevig aangepakt. Daarbij
horen straffen die de maatschappelijke afkeuring van dergelijke
misdaden tot uitdrukking brengen. Van belang is ook te voorkomen
dat daders in herhaling vallen. Dat gebeurt door samen met
partners in de strafrechtsketen de straffen en de begeleiding
bij de re-integratie in de maatschappij zoveel mogelijk te laten
aansluiten op de persoonlijke situatie van de dader. Met bijzondere
voorwaarden, zoals verplicht toezicht door de reclassering, kan
een op de persoon toegesneden interventie gedragsverandering
bevorderen. Een voorwaardelijke straf zorgt voor een stevige stok
achter de deur; zo kunnen jeugdigen of jongvolwassenen door
vrijheidsbeperkende voorwaarden, eventueel in combinatie met
elektronisch toezicht, worden gestimuleerd om een niet-crimineel
dagritme aan te leren waarin zij overdag naar school gaan en
’s avonds en ’s nachts thuis zijn.
Niet iedereen die met justitie in aanraking komt laat zich door
een strafrechtelijke interventie blijvend van nieuwe misdaden

afhouden. Sommige daders blijken nauwelijks in staat hun
criminele leven op te geven. In die gevallen wordt ingezet op het
langdurig van de straat halen. Criminelen die onvoorwaardelijke
gevangenisstraffen uitzitten, kunnen in die periode geen nieuwe
misdaden plegen.
Op landelijk en op lokaal niveau zoekt het OM de samenwerking
met het bedrijfsleven door deelname aan de Nationale en de
Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing. Dergelijke samenwerking vindt tevens plaats in de Taskforce Overvallen. Voor de
landelijk gecoördineerde aanpak van de zwaardere overvallen en
ram- en plofkraken op geldautomaten – veelal gepleegd door
dadergroepen die actief zijn in binnen- en buitenland – is een
Regiegroep Eenheidsoverstijgende Opsporing Gewelddadige
Vermogenscriminaliteit ingericht, waarin ook het OM is vertegenwoordigd.
Slachtoffers van high impact crime kunnen rekenen op ondersteuning tijdens het strafproces.
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Traumatische overval Zoetermeer
Op 25 februari 2016 gaat om 20.10 uur de bel bij een
Zoetermeerse woning. De bewoonster, die alleen thuis is
met haar 7-jarige dochter, doet de deur open en krijgt de
schrik van haar leven. Drie mannen dringen het huis binnen.
Ze wordt geduwd en valt op de grond. Het meisje wordt
in haar slaapkamer vastgebonden en de moeder wordt
mishandeld tot zij het bewustzijn verliest. Drie kwartier
later vertrekken de overvallers met veel geld, sieraden en
horloges.

Doelstelling en resultaten
De aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen wordt
op maat, in samenspraak met politie en de gemeenten, lokaal
en regionaal bepaald. Dit heeft succes. Het aantal straatroven,
overvallen en woninginbraken blijft dalen en ligt inmiddels al
onder de doelstellingen voor 2018. Daarmee zijn de doel
stellingen in de Veiligheidsagenda voor 2016 meer dan gehaald.
Ook voor de ophelderingspercentages zijn doelstellingen geformuleerd. Voor overvallen is die doelstelling ruimschoots gehaald,
voor woninginbraken en straatroven zitten de resultaten net
onder de norm. Vergeleken met 2015 zijn de ophelderings
percentages voor alle drie de categorieën gestegen.

De drie hoofdverdachten komen in beeld, nadat twee helers
online een deel van de buit van de woningoverval aanbieden.
Het gaat om een 16-jarige, een 17-jarige en een 18-jarige
man. Tijdens de strafzitting benadrukt de officier van justitie
de ernst van de feiten. Tijdens de woningoverval is fors
geweld gebruikt. Daarnaast zijn moeder en dochter van
elkaar gescheiden en apart van elkaar vastgebonden, wat
voor beiden traumatisch is. ‘De overvallers denken niet aan
de slachtoffers, maar zijn alleen uit op eigen gewin,’ aldus
de officier. ‘Ze hebben de slachtoffers sterke gevoelens van
onveiligheid bezorgd.’
Tijdens het onderzoek blijkt dat de drie mannen nog achter
drie andere woningbraken zitten, gepleegd met sleutels die
een van de verdachten heeft gestolen van leeftijdsgenoten.
De officier van justitie vindt daarom een lange celstraf in
een jeugdgevangenis en voor de jongste twee verdachten
daarnaast ook nog een PIJ-maatregel passend, zodat zij na
hun straf nog langdurig en intensief behandeld kunnen
worden voor de bij hen vastgestelde persoonlijkheids
problematiek. Dit is nodig om herhaling van dit soort feiten
in de toekomst te voorkomen. Daarnaast moeten ze een forse
schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van de woningoverval. De rechtbank is het hiermee eens, maar legt iets
lagere straffen op dan de officier van justitie in eerste
instantie eist. Eén van de verdachten krijgt een taakstraf
van tachtig uur, de andere twee jeugddetentie van respectievelijk twintig en tien maanden.
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