Met vuurwapen achter een smartphone aan
ANALYSE
STRAATROOF
3 Het aantal overvallen op
winkels en woningen
loopt licht terug
3 Straatroven komen echter steeds vaker voor
3 Hoe zit het met de 217
straatroven in het district
Groningen en Haren?

Door Mick van Wely
Groningen "De eerste die ik tegenkom, die is van mij". Het is een quote uit het verhoor van de ’seriestraatrover’ die in juni in Groningen werd opgepakt. De verdachte
vertelde de recherche hoe hij bij

een fietstunnel met bivakmuts en
pistool zijn slachtoffers opwachtte.
Het profiel van de man die 13 berovingen bekende past bij het algemene profiel van straatrovers. Een
analyse van 217 berovingen in Groningen en Haren, waarvan de gegevens door de politie verstrekt zijn,
leert dat eenderde van de verdachten als minderjarige de eerste roof
pleegde. Daarna volgden er vaak
meer.
Het favoriete wapen van de
straatrover is een mes. Tussen januari 2010 en september 2011 werd
bij de 217 straatroven 46 keer een
mes gebruikt. Maar liefst 35 keer
kreeg een slachtoffer een pistool op
het hoofd gedrukt. Opvallend is dat
straatrovers steeds vaker vuurwapens gebruiken.

Bij de exact de helft van de berovingen in Groningen en Haren gebruikte de dader fysiek geweld.
Slachtoffers werden vaak geslagen
nadat ze hun telefoon of geld hadden afgegeven. Het geweld is vaak
buitensporig: alsof de daders er
schik in hebben om iemand te mishandelen.
De impact op de beroofde is erg
groot. Sommige slachtoffers lopen
jaren na een beroving nog met
angst op straat rond. Straatroof is
vooral een ’stadsdelict’. Het oplossingspercentage in Groningen is
gestegen van 30 procent in 2009
naar 38 tot dusver in 2011. Van de
overvallen op winkels en woningen
lost de politie de helft op.
Geld staat bovenaan de ’buitlijst’.
In 97 gevallen ging de straatrover er

vandoor met een hoeveelheid euro’s. Op plaats twee komt de mobiele telefoon. Ook op het gebied van
de buit is een trendbreuk te zien. De
smartphone is een geliefd object.
Van de 86 afgenomen mobiele telefoons waren vijftig dure smartphones.
Naar straatroven worden nauwelijks onderzoeken gedaan. In het afgelopen tien jaar werd twee keer
ingezoomd op deze vorm van criminaliteit. Het laatste onderzoek
dateert van 2007. Onderzoeksbureau Beke en de politie Flevoland
analyseerden 258 straatroven in
Almere.
Politiechef van Groningen en
Haren Monique Pennings maakt
zich zorgen over de toename van
het aantal straatroven. "De impact

is groot. Daarom, en vanwege de
toename, verdienen de straatroven
veel aandacht."
Pennings wil meer inzicht krijgen in het motief van de verdachte.
Geld is meestal het motief. Maar
heeft de dader het geld het nodig
omdat hij financiële problemen
heeft, of rooft hij voor extra luxe?
"Ik wil een goed profiel laten maken van de daders. We kijken met
het openbaar ministerie of we net
als bij veelplegers een lijst kunnen
maken van recidivisten. Zo kunnen
we ze gerichter aanpakken."
Straatroof elders
Drenthe 2010: 40
Drenthe 2011: 33
Friesland 2010: 80
Friesland 2011: 32

