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Als de R in de maand komt, nemen ook in de logistieke sector de overvallen 

en berovingen weer toe. Medewerkers kunnen met maatregelen het risico op 

transportcriminaliteit verminderen, aldus security consultant Pascal Verbaten.

‘Deel geen informatie’

Eén dag voor het interview is een 
Belgische chauffeur ’s nachts 
hardhandig overvallen op een 
parkeerplaats in Duitsland. Hoewel 

ladingdiefstallen vaker voorkomen, zijn 
er ook geregeld overvallen op chauffeurs 
of overvallen van bedrijfspanden. Een 
overval is een vorm van transportcrimina-
liteit waarvan de impact op de betrokkenen 
meestal heel groot is. ‘Het kan bijvoorbeeld 
gebeuren dat achter een vrachtauto die staat 
te wachten bij een verkeerslicht een per-
sonenauto stopt, waaruit diverse personen 
springen die met geweld of met een wapen 
de chauffeur dwingen de vrachtauto open te 
doen en zijn lading af te geven. Dit kan ook 
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Security awareness trainer Pascal Verbaten over overvalpreventie:

op een parkeerplaats gebeuren waar een 
chauffeur staat te rusten. Het in de cabine 
spuiten van gas komt hierbij veel voor. 
Een andere methode die momenteel door 
criminelen wordt toegepast is de inzet van 
nepagenten die chauffeurs staande houden 
en hen laten volgen naar een plaats waar 
hun criminele vriendjes zijn. Ook voor 
nepdouaniers moeten chauffeurs oppassen,’ 
zo weet Pascal Verbaten, extern consultant 
op het gebied van supply chain security en 
trainer van de TLN Training over security 
awareness in de logistieke sector.

Bewust van risico’s
Hoewel de cijfers erop wijzen dat de mees-

te overvallen zich voordoen in Nederland, 
is het geregistreerde aantal afhankelijk 
van het doen van aangifte bij de politie. 
In Duitsland en België doen ondernemers 
vaak geen aangifte, maar overvallen doen 
zich wel degelijk voor. Ook in Engeland 
en Frankrijk vinden veel overvallen plaats, 
wat ook niet terug te zien is in de cijfers. 
‘Het is soms ook een kwestie van definitie, 
een overval zit tegen een beroving aan. 
Echte overvallen vinden overigens vaker 
plaats op logistieke centra en iets minder 
op chauffeurs.’ Volgens Verbaten weten 
chauffeurs die stukgoed rijden vaak niet dat 
zij ook met hoogwaardige goederen rijden. 
Zij zijn zich niet bewust van de risico’s. 
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Training security awareness
De eerstvolgende training ‘Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs en medewerkers in de 
logistieke sector’ vindt plaats op 19 november op diverse plaatsen. Het programma van één dag is 
opgebouwd uit de volgende modules: beveiliging en bewustwording voor chauffeurs; security op 
de vestiging; het voorkomen en het terugdringen van overvallen op chauffeurs; het voorkomen en 
terugdringen van overvallen op locatie; agressietraining; het voorkomen van illegale immigranten 
in het voertuig; en het voorkomen van drugs in voertuig en/of lading. Meer informatie op https://
opleidingen.tln.nl/ (niet meer in de agendamodule).

‘Als ik tijdens de training aan de chauffeurs 
vraag hoe vaak zij in hun achteruitkijkspie-
gel kijken, gebeurt dit niet vaak. Zo weet 
je niet wat er in je omgeving gebeurt.’ De 
training over security awareness, die een 
module over overvallen bevat, moet chauf-
feurs en warehousemedewerkers bewust 
maken van wat er allemaal in ‘de grote 
boze buitenwereld’ gebeurt. Deelnemers 
geloven vaak niet dat rijdende berovingen 
plaatsvinden en hen ook kunnen overko-
men. Chauffeurs die gespecialiseerd zijn in 
het vervoer van hoogwaardige goederen, 
werken vaak bij bedrijven die aangesloten 
zijn bij TAPA. Zij zijn zich meer bewust 
van de risico’s en hebben meestal speciale 
opleidingen gevolgd.’ 

Infiltratie
Een kenmerk van overvallen is dat zij vaak 
georganiseerd zijn. ‘Overvallers hebben 
meestal een plan, zijn soms in bedrijven 
geïnfiltreerd, hebben zich georganiseerd 
en bereiden een overval meestal een paar 
weken van te voren voor.’ In dit kader is 
het nemen van preventieve maatregelen 
heel belangrijk. Verbaten benadrukt dat, 
uit het oogpunt van preventie, chauffeurs 
heel voorzichtig moeten zijn met het 
plaatsen van foto’s van ladingen en laad- en 
losadressen op Facebook en Twitter. ‘Pas 
op met het delen van informatie. Crimi-
nelen beginnen vaak met het zoeken van 
informatie op sociale media. Chauffeurs 
moeten zich ook bewust zijn van al hun 
uitspraken in een chauffeurscafé of bij een 
brandstofpomp. Je kunt dus met kleine 
maatregelen veel doen om een overval 
zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de 
training krijgen deelnemers ook tips wat te 
doen tijdens een overval en hoe te handelen 
na een overval.’ 

Roemeense methode
Hoewel de training voor 80 procent door 
chauffeurs en warehousemedewerkers 
wordt gevolgd, wordt 20 procent van de 
deelnemers gevormd door staf, directie, 
kantoorpersoneel, mentorchauffeurs en 
planners. Eén van hen is Joost van der 
Valk, directeur van Van der Valk Transport 
bv in Amsterdam, die enkele maanden 
geleden de training heeft gevolgd. ‘Er was 
gelukkig geen bijzondere aanleiding om 
de training te volgen, dat waren de punten 
voor code 95 en mijn interesse in security. 
Wij zijn als bedrijf TAPA TSR-gecertifi-
ceerd en ook de medewerkers zijn hiervoor 
opgeleid. Het was leuk, afwisselend en 
bevatte echt iets nieuws. De gebruikte 
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Pascal Verbaten is trainer van de TLN Training 

over security awareness in de logistieke sector.

voorbeelden maakten het ook interessant 
en praktijkgericht. We kregen bijvoorbeeld 
een filmpje over de Roemeense methode te 
zien, die nu weer actueel is. Hierbij wordt 
de chauffeur al rijdend van zijn lading 
beroofd door een personenauto die achter 
de vrachtauto is gaan rijden. We hadden 
tijdens de training een leuk groepje met 
andere eigenaren van transportbedrijven. 
Ik ben van plan om mijn chauffeurs de 
training te laten volgen, omdat het ook 
voor hen nuttig is. Van de goederen die wij 
vervoeren, is 80 procent hoogwaardig.’ 

Verdachte situatie
Martijn Bruijsten, financieel directeur en 
security manager bij Idealogistic Verhoe-
ven in Uden, heeft eind vorig jaar deelge-
nomen aan de training. Het bedrijf, met 
als specialisatie het internationaal, hoog 
beveiligd transport, is TAPA-gecertifi-
ceerd en jaarlijks worden TAPA-trainingen 
georganiseerd en gevolgd. ‘Reden voor 
mij om aan deze training mee te doen, was 
om te beoordelen wat de inhoud van de 
training precies is en of deze voldoet aan 
de gestelde eisen. Chauffeurs en charters 
hebben deelgenomen aan de training om 
hen bewust te maken van de veiligheids-
risico’s en hoe zich te gedragen bij een 
overval of een ander veiligheidsincident. 

Daarnaast is de training verplicht voor het 
TAPA-certificaat en telt de training voor 
chauffeurs mee voor code 95. Incompany 
is de training in verkorte vorm georgani-
seerd voor planners en de overslagmede-
werkers. Zij zijn nauw betrokken bij het 
primaire proces en hebben eveneens een 
voorname rol in het bewaken van de veilig-
heid. De eerste training die onze chauffeurs 
hebben gevolgd, vonden zij erg theoretisch. 
Later heeft de trainer voor een praktischer 
invulling gekozen door na de lunch te 

laten zien hoe Idealogistic Verhoeven de 
veiligheid heeft geregeld in de setup van 
de trailers en trucks. Ik hoor van chauf-
feurs terug dat zij tijdens de training zaken 
herkennen. Of juist niet en dan ontstaat 
interactie, bijvoorbeeld over de manier 
waarop zij dingen hebben opgelost en of 
dit past in de veiligheidsinstructies. Enkele 
chauffeurs hebben wel eens een verdachte 
situatie gezien, al hebben zij nooit een 
overval meegemaakt. Er zijn bijvoorbeeld 
chauffeurs die hebben ervaren dat een auto 
achter hen aan bleef rijden. Zij hebben toen 
adequate maatregelen genomen. Tips waar 
ik wat aan heb gehad, hebben te maken 
met het bestaan van een meldingsformulier 
politie om incidenten en verdachte situaties 
te melden. Ook hebben wij kaarthouders 
aangeschaft om BSN-nummers op ID-kaar-
ten van de chauffeurs af te schermen om 
identiteitsfraude te voorkomen. Prettig was 
dat de trainer mij achteraf informeerde 
over zijn bevindingen na opmerkingen van 
chauffeurs tijdens trainingen die ik niet heb 
bijgewoond, zodat wij ons veiligheidspro-
ces kunnen blijven verbeteren.’


