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De aanpak van overvallen op Rotterdamse supers is
dweilen met kraan open.
door Irene van den Berg
ROTTERDAM - Een woensdagavond, net voor sluitingstijd. Mannen met bivakmutsen op stormen de supermarkt aan de Pliniusstraat in Rotterdam binnen.
Dreigend met wapens drijven ze twaalf personeelsleden
en twee klanten naar de kantine. De hoofdcaissière en
een beveiliger moeten mee naar de kluis. Die is in een
mum van tijd leeg. Een personeelslid schrikt zo dat hij
met de ambulance naar het ziekenhuis moet. Hij krijgt
professionele hulp bij het verwerken, vertelt de ondernemer van de Plus-supermarkt, die niet met zijn naam in
de krant wil.
De Plus aan de Pliniusstraat is een van de 36 supermarkten in de regio Rotterdam die in 2012 overvallen
zijn. Tegen de landelijke trend in kampt Rotterdam met
een forse stijging van supermarktovervallen. De politie
noemt dat 'onaanvaardbaar' en wil het tij keren. "Geüniformeerde agenten surveilleren rond openings- en sluitingstijden van de winkels. We willen hiermee overvallen voorkomen en overvallers op heterdaad te betrappen", zegt commissaris Jan Hoogstraten van Eenheid
Rotterdam.
Die aanpak wierp vorig jaar nog weinig vruchten af.
"Rotterdam heeft al jaren meer moeite dan de andere
steden om overvallen terug te brengen", zegt criminoloog
Ben Rovers. Dat komt door de aanpak van de Rotterdamse politie, vermoedt hij. "Als een overvaller wordt
opgespoord, zit hij nog niet achter de tralies. Een aanpak
gericht op opsporing, vermindert niet als vanzelf het
aantal overvallen."
Hoewel de politie erop wijst dat de laatste tijd meer
overvallers worden veroordeeld, vonden er in

januari en februari dit jaar alweer vijf supermarktovervallen plaats in de regio. Volgens Rovers zijn de daders
vrijwel altijd bekenden van de politie en wonen ze in 90
procent van de gevallen vlakbij de supermarkt. "Dat
percentage ligt veel hoger dan bij inbraken of overvallen
op geldtransporten.
Supermarktovervallen zijn vaak weinig voorbereid. De
overvallers nemen een mes of pistool mee, trekken een
capuchon over hun hoofd en gaan voor de kassa."
De ondernemer van Plus voelt zich te weinig gesteund
door de politie. "Wij doen aan de binnenkant heel veel
om de supermarkt veiliger te maken, maar daarmee kunnen we de wijk waarin we staan, niet veranderen."
Hij wijst erop dat voor het terugbrengen van overvallen
een lange adem nodig is. "De aanpak van de politie is
meer hap-snap. Na de overval bij ons hebben ze anderhalve week gesurveilleerd. Daarna verdwijnen ze."
Supermarkteigenaren in Rotterdam hebben de handen
ineengeslagen. De eigenaar van de Plus aan de Pliniusstraat heeft met twee andere supermarkten een veiligheidsplan gemaakt. Medewerkers worden geschoold om
afwijkend gedrag te signaleren en agressiviteit in de
kiem te smoren. Het servicekantoor van Plus biedt veiligheidstrainingen aan. "Een overval heeft een enorme
impact op slachtoffers. De aanpak is dan ook van groot
belang", zegt woordvoerder Debbie Huisman van Plus
Retail.
Supermarkten geven ook veel geld uit aan beveiliging.
"Ik heb voor 90.000 euro geïnvesteerd in maatregelen als
bewakingscamera's en alarminstallaties", vertelt eigenaar
Arnold Both, die meedoet aan het veiligheidsplan.
Zijn winkel ontsnapte vorig jaar aan een overval. Een
caissière was zo moedig de overvaller die haar met een
mes bedreigde, weg te sturen.
"Eigenlijk had ze het geld moeten meegeven. Maar ik
merk dat medewerkers het gevoel hebben dat ze zelf
worden bestolen. Ze maken zich er boos over."
De criminoloog ziet de oplossing in een persoongerichte
aanpak van overvallers. "In Amsterdam werkt die goed.
Ze zitten de grootste etterbakken dicht op de huid, waardoor die zich koest houden of het elders gaan zoeken."
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