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Opleggen OV-reis-of verblijfsverbod ‘wapen’ 
Een OV-reis-of verblijfsverbod ‘wapen’ kan worden opgelegd op basis van de Wet personenvervoer 
artikel 72 Wp.2000, jo. artikel 52 Bp.2000 lid 1L., ter zake artikel 98 Wp.2000, lid 1 of 2. De basis is 
het verstoren van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang door gevaar of hinder te 
veroorzaken of te kunnen veroorzaken.  
 
Volgens de ‘leidraad voor het opleggen van reis-en verblijfsverboden’, kan in het algemeen een OV-
verbod worden opgelegd wanneer overlast de sociale veiligheid van de reizigers in het gedrang 
brengt.  Door het dragen van een wapen kan de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang 
worden verstoord. Bij het zichtbaar dragen kan dat leiden tot (grote) onrust onder de reizigers en 
medewerkers. Het veroorzaken van overlast, het dragen van een wapen, valt onder de categorie-B 
incidenten. 
 
Wanneer het strafbare feit in een voertuig plaatsvindt, kan een OV-reisverbod worden opgelegd, 
opgenomen in artikel 98 Wp.2000, lid 1.  
 
Wanneer het strafbare feit in een station plaatsvindt, kan een OV-verblijfsverbod worden opgelegd, 
zoals opgenomen in artikel 98 Wp.2000, lid 2. Er wordt een OV-reisverbod of een OV-verblijfsverbod 
opgelegd. 
 
Als verdachte al een verbod heeft op (een) bepaalde lijn(en) of station(s) en hij heeft naast het 
overtreden van het verbod ook weer hetzelfde delict gepleegd, dan kan het verbod eenmalig verlengd 
worden met dezelfde periode. Gaat het om (een) andere lijn (en) of station, of een ander ov-verbod 
waardig delict, dan kan een nieuw verbod worden opgelegd dat op zichzelf staat, dus onafhankelijk 
van elkaar. 
 
Dragen van een wapen 
De mogelijkheid tot het opleggen van een OV-verbod ‘wapen’ bij RET richt zich tot het dragen van een 
wapen, waaronder wordt verstaan het in het openbaar vervoer bij zich hebben van een wapen dat 
voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. 
Onder een wapen valt ook een voorwerp waarvan, gelet op de aard of de omstandigheden waaronder 
het wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het is bestemd om letsel aan 
personen toe te brengen of te dreigen. (denk aan slag, stoot en steekwapens, zoals bijvoorbeeld een 
knuppel, aardappelschilmesje, hamer of schroevendraaier) 
 
De omstandigheden en de feiten waaronder een voorwerp wordt aangetroffen is bepalend, dus wordt 
niet ieder persoon die een aardappelschilmesje bij zich heeft, overgedragen aan politie en een OV-
verbod opgelegd. 
Uitgesloten voor opleggen van een OV-verbod is het vervoer van een wapen, waaronder wordt 
verstaan het bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk 
gebruik kan worden aangewend. Bijvoorbeeld wanneer een reiziger een keukenmes heeft 
aangeschaft, welke nog in de verpakking zit. 
 
Een boa van RET kan bij een persoon een wapen aantreffen in het openbaar vervoer, vatbaar voor 
het opleggen van een OV-verbod, wanneer: 

• een wapen wordt aangetroffen tijdens een fouillering van een persoon.  

• wanneer een derde een melding maakt dat hij een wapen, bij een ander persoon, heeft 
gezien. 

• een persoon een wapen zichtbaar met zich draagt. 
Ook wanneer politie een wapen aantreft bij een persoon in het openbaar vervoer, kan RET een OV-
verbod opleggen. 
 
WWM 
De Wet wapens en munitie (WWM) is niet opgenomen in de domeinlijst van de boa OV. De boa 
zal de persoon voor vervolging van strafbare feiten uit deze wet altijd overdragen aan politie. 
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De boa past enkel zijn bevoegdheden toe, waar hij voor bevoegd is. Voor het wapen dat, in het kader 
van het verstoren van de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang, door de boa is afgepakt, zal 
door de politie (mogelijk) verdere stappen worden ondernomen. De  
boa neemt in zijn bevindingen de feiten en omstandigheden waaronder hij het wapen aantrof op. 
 
RTGB (Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar ) 
De boa traint bij de lessen RTGB de toepassing van fouilleringen en de mogelijke benaderingen bij 
aantreffen van een wapen in het openbaar vervoer. 
 
Inbeslagname 
De boa kan geen wapens in beslag nemen, wel afpakken. De (h)OvJ beslist over een mogelijke in 
beslagname. 
 
Tijdens fouillering 
Wanneer tijdens een fouillering andere strafbare feiten worden aangetroffen, zoals het dragen van een 
wapen, vindt een aanhouding door de boa plaats op grond van overtreding van het Wetboek van 
strafrecht (denk aan artikel 447e, 285 e.d.) of Wet personenvervoer 2000. 
De boa houdt niet aan ter zake de WWM. 
 
Vervoer 
Alleen wanneer een boa, met inachtneming van zijn bevoegdheden en volgens de richtlijnen VVA, een 
arrestant zelfstandig onder controle kan houden, brengt hij deze zelf over naar het politiebureau. 
 
Het wapen wordt afgenomen en afzonderlijk van de arrestant (voorin VVA) in een fouilleringszak 
vervoerd. Als een wapen in een tas wordt gedragen, wordt de gehele tas meegenomen en het wapen 
niet aangeraakt.  
Let op! De boa is zich ervan bewust dat hij het wapen t.b.v. een mogelijk sporenonderzoek niet 
vastpakt, wanneer dit niet nodig is. 
 
Politie 
Wanneer een persoon een wapen zichtbaar met zich draagt of de boa wordt er door een derde op 
gewezen dat een persoon een wapen draagt, wordt direct politie ter plaatse gevraagd. 
 
Opleggen OV-reis- of verblijfsverbod 
Namens de vervoerder wordt in het politiebureau door een sectiechef Veiligheid een OV-reis-of 
verblijfsverbod opgelegd. Hieraan voorafgaand is een proces-verbaal artikel 72 Wp.2000 aangezegd 
en opgemaakt. 
 
Duur en omvang van een OV-reis- of verblijfsverbod ‘wapen’ 
OV-reisverbod 
Een OV-reisverbod ‘wapen’, wordt met inachtneming van de leidraad van het OM, bij RET opgelegd 
voor maximaal één lijn (bus, tram of metro) voor de duur van 3 weken. 
OV-verblijfsverbod 
Een OV-verblijfsverbod, ‘wapen’ wordt opgelegd voor het metrostation waar het strafbare feit is 
gepleegd, en één station ervoor en één erna, voor de duur van 3 weken. Wanneer het strafbare feit 
heeft plaatsgevonden in een station waar verschillende lijnen elkaar kruisen, wordt het verbod 
opgelegd voor het station waar het strafbare feit is gepleegd en alle direct daaraan grenzende 
stations. 
 
Voor een ‘bedreiging met een wapen’ bestaat de mogelijkheid een OV-reis-of verblijfsverbod op te 
leggen voor max. 3 lijnen/stations gedurende 8 weken. (valt onder het delict bedreiging) 
 
Overtreden OV-verbod 
In artikel 98 Wp.2000, lid 4, is bepaald dat het verboden is in strijd te handelen met een opgelegd OV-
reis- of verblijfsverbod. Voor deze overtreding wordt de verdachte aangehouden, en volgens 
procedure afgehandeld. 
 
Strafmaat 
Een overtreding van een OV-reis-of verblijfsverbod, dus het niet naleven van artikel 98 Wp.2000 is 
een overtreding en wordt volgens artikel 101 Wp.2000 gestraft met een hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. 


