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SAMENVATTING 

Geldvervoerbedrijf Nieuwegein doelwit professionele 

bende  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

AMSTERDAM  Het zou zomaar een scène uit een ac-

tiefilm kunnen zijn. Zo spectaculair succesvol was de 

overval op geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein gis-

teren. Om kwart voor vijf  s ochtends werd met een 

explosief een deur uit het pand geblazen, waarna de 

dieven in twee snelle Audi s door dichte mist richting het 

zuiden vluchtten.  

De politie zette een grote klopjacht op. Controleerde in 

het hele land bij snelwegen en zette helikopters in. Later 

op de dag ging ook de Belgische politie naar ze op zoek, 

maar vooralsnog zonder succes. De daders werden voor 

het laatste gezien bij Gorinchem en zijn sindsdien spoor-

loos. Hoeveel buit ze hebben gemaakt, is nog niet be-

kend. 

 Dit is de eredivisie van overvallen , waardeert crimino-

loog Ben Rovers de daders. Hij publiceerde met collega s 

in 2010 een groot onderzoek over overvallen in Neder-

land.  Ze zijn zeer professioneel, er gaat een uitgebreide 

voorbereiding aan vooraf en hebben waarschijnlijk ook 

contacten binnen de organisatie.  

Andere deskundigen denken dat zelfs de mist geen toeval 

was, en dat in de planning rekening was gehouden met 

de weersvoorspelling. Ook bij de overval op geldtrans-

portbedrijf Brink s in juni in Amsterdam was het slecht 

weer en kon de KLPD geen helikopter gebruiken bij de 

achtervolging. En er zijn meer overeenkomsten tussen de 

twee overvallen die opvallen. Zo gebruikten de daders in 

beide gevallen explosieven, waren de vluchtwagens Audi 

s en reden ze in zuidelijke richting. 

Vorig jaar maart werd ook een geldtransportdepot in 

Rotterdam overvallen. Volgens Rovers kan je daarom 

spreken van een  licht trendje . De oorzaak?  Bij wa-

gens van geldtransporten is de beveiliging enorm opge-

voerd. Bij banken is steeds minder geld aanwezig en 

daarom is het aantal overvallen sterk afgenomen. Crimi-

nelen gaan zich dan op andere objecten richten. Ook is 

het mogelijk dat één of twee criminele netwerken zich 

hebben gespecialiseerd in zulke bedrijven.  

De politie staat redelijk machteloos tegenover de over-

macht aan geweld dat deze criminelen gebruiken. Agen-

ten hebben geen automatische wapens, gepantserde wa-

gens, laat staan explosieven.  Preventief kunnen ze ei-

genlijk niet veel. Het is zo professioneel uitgevoerd, dat 

kan je eigenlijk niet voorkomen.  Maar het goede 

nieuws is dat er in de opsporing veel is verbeterd, zegt 

Rovers. Vooral de hoeveelheid mankracht die wordt 

vrijgemaakt is gestegen. 

Maar het is nog onduidelijk waar de politie moet zoeken. 

In tegenstelling tot veel andere deskundigen vermoedt 

Rovers dat de daders niet uit het buitenland komen.  Het 

zegt mij niets dat ze naar het zuiden zijn gevlucht. Heel 

vaak wordt een delict gepleegd in de plaats waar iemand 

bekend is, al wijken zware criminelen wel iets vaker uit.  

Zijn inschatting is dan ook dat de overvallers goede be-

kenden zijn van de politie.  Het is een simpele wetma-

tigheid. Het zijn ervaren mensen die een lange criminele 

carrière achter de rug hebben.  

Politie onderzoekt de zijdeur die door explosieven is 

opgeblazen tijdens de overval. Foto: ANP 
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