
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn verschillende manieren om de grootste overlastgevers uit het uitgaansleven te weren; de horeca kan een horecaverbod opleggen, de 
burgemeester een gebiedsverbod, de officier van justitie een gedragsaanwijzing. Zowel privaatrecht, als bestuursrecht en strafrecht bieden 
mogelijkheden. Bij het opleggen en handhaven van deze verboden heeft de politie steeds een andere rol. In deze infosheet voor de politie 
staan de diverse verboden op een rij. Per verbod staat de rol van horeca, gemeente, OM en politie beschreven, met enkele aandachtspunten 
voor de politie. 

 

Incident Maatregel Betrokken organisaties en hun rol 
Horeca Gemeente  OM Politie 

Aandachtspunten voor politie 

Niet naleven 
huisregels en/of 
overlastgevend 
gedrag in de horeca 

Individuele 
Horecaontz egging 
(IHO) 

Uitreiken IHO of 
aangetekend 
verzenden 

  Eventueel verschaffen NAW- 
gegevens/foto aan de horeca 

Uitwisseling persoons- 
gegevens (NAW en foto) tussen 
politie en horeca, mits besluit 
artikel 20 Wpg 

IHO 
verwerken in 
centrale 
afgeschermde 
database 

  Eventueel aanwezig zijn bij 
uitreiken IHO door horeca 

Politie reikt IHO niet uit 

Handhaaft IHO    Politie handhaaft IHO niet 

Twee  IHO's 
(binnen 6 mnd) 

Collectieve 
Horecaontzegging 
(CHO) 

Uitreiken CHO of 
aangetekend 
verzenden 

  Aangifte opnemen (eventueel 
ambtsedig opgemaakt 
proces-verbaal) 

Politie handhaaft CHO niet 

Aangifte doen   Eventueel aanwezig zijn bij 
uitreiken CHO door horeca 

Uitwisseling persoons- 
gegevens (NAW/foto) tussen 
politie en horeca, mits besluit 
artikel 20 Wpg 

CHO verwerken in 
centrale 
afgescherm
de database 

  Politie voegt een kopie van het 
CHO-formulier bij het proces-
verbaal 

Politie reikt CHO niet uit 

Handhaaft CHO     

Strafbare feiten in de 
horeca / op erven en 
terrassen: o.a. 
vernieling, 
vandalisme, vecht- 
partij, bedreigingen, 
aantreffen softdrugs 
/harddrugs, 
wapenbezit, diefstal 

Collectieve 
Horecaontzegging 
(CHO) 

Uitreiken CHO of 
aangetekend 
verzenden  

  Aangifte opnemen (eventueel 
ambtsedig opgemaakt 
proces-verbaal) 

Politie handhaaft CHO niet 

Aangifte doen   Eventueel aanwezig zijn bij 
uitreiken CHO door horeca 

Uitwisseling persoons- 
gegevens (NAW en foto) 
tussen politie en horeca, mits 
besluit artikel 20 Wpg 

CHO verwerken in 
centrale 
afgescherm
de database 

  Politie voegt een kopie van het 
CHO-formulier bij het proces-
verbaal 

Politie reikt CHO niet uit 

   Eventueel overleg met 
horecaondernemer over 
kwalificatie van de gedraging,  
eventueel verschaffen NAW- 
gegevens/foto 

 

Overtreding 
horecaontzegging 
(IHO of CHO) 

Vervolging voor  
huis-vredebreuk 

Melding maken bij 
politie, aangifte 
doen 

 Vervolging 
voor huis 
vredebreuk 

Aanhouding  

   Aangifte opnemen  
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Incident Maatregel Betrokken organisaties en hun rol 

Horeca Gemeente OM Politie 

Aandachtspunten voor politie 

Geweld of overlast in 
openbare ruimte 

Kortdurende 
verblijfsontzegging 
(APV) 

 Bepaalt duur en 
gebied van 
verblijfs- 
ontzegging 

Handhaving 
verblijfs-
ontzegging 

Proces 
verbaal 
opmaken 

Voldoende capaciteit voor 
handhaving 

Legt verblijfs- 
ontzegging op 

 Ontzegging 
gemandateerd 
uitreiken. Dossier 
aanleggen 

Geen verblijfsontzeggings- 
artikel in APV? De politie kan  
de discussie hierover in de 
driehoek aanzwengelen. 

Handhaving 
verblijfsontzegging 

Zorg voor goede verslag- 
legging: een verblijfs- 
ontzegging kan het begin 
vormen van een 
overlastdossier 

Herhaaldelijk geweld of  
(ernstige) overlast in 
openbare ruimte 

Gebiedsverbod 
(Wet MBVEO art. 172a 
Gemeentewet) 

 Bepaalt duur en 
gebied van 
gebiedsverbod 

Handhaving 
gebiedsverbod 

Burgemeester 
adviseren, 
dossieraanleg 

Gemeente stimuleren 
gebiedsverbod vaker toe te 
passen 

Legt het 
gebiedsverbod 
op 

 Handhaving 
gebiedsverbod 

Zorgvuldige dossieropbouw: 
vermijd container-begrippen. 
Beschrijf exact wat er is 
gezegd en gedaan en door 
wie 
Breng focus aan: richt je op 
een paar notoire 
overlastgevers (in overleg 
met gemeente en OM) om 
slagingskans te vergroten 

Overtreding verblijfs- 
ontzegging (APV) 

Art. 184 Sr. of APV- 
strafbepaling 

  Vervolging Aanhouding en 
opmaken 
proces verbaal 

Er is géén aangifte door 
gemeente nodig voor 
vervolging 

Overtreding 
gebiedsverbod (MBVEO) 

Art. 184 Sr.: 
Drie maanden 
gevangenisstraf of  
geldboete in de tweede 
categorie 

  Vervolging Aanhouding en 
opmaken 
proces verbaal 

Er is géén aangifte door 
gemeente nodig voor 
vervolging 

Herhaaldelijk geweld of 
(ernstige) overlast in de 
openbare ruimte 

Gedragsaanwijzing 
(MBVEO): 
gebiedsverbod, 
contactverbod, 
meldingsplicht, 
hulpverlening 

  Bepaalt soort 
en duur van de 
gedrags- 
aanwijzing 

Proces verbaal 
opmaken 

Voldoende capaciteit voor 
handhaving verbod 

Legt gedrags- 
aanwijzing op 

De Officier van Justitie 
verzoeken een gedrags- 
aanwijzing op te leggen 

Mogelijk bij vervolging, 
ernstige verstoring van de 
openbare orde en grote vrees 
voor herhaling van gedrag 
(jegens personen en/of 
goederen) 

Handhaving 
gedragsaanwijzing 

Zorg voor zorgvuldige 
dossieropbouw en 
beschrijving van proces 
verbaal: wees exact in 
beschrijving van 
gebeurtenissen 
Officier van justitie 
nadrukkelijk adviseren om 
een gedragsaanwijzing toe te 
passen; een sfeer proces- 
verbaal van het horeca-gebied 
kan hierbij helpen 

Niet naleven van 
gedragsaanwijzing 

Art. 184 Sr.: 
Onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf 
(1 week tot 2 maanden) 

  Vervolging Aanhouding  

Overtreding 
gedragsaanwijzing 
wegens ernstig 
belastend gedrag 
jegens persoon 

Voorlopige hechtenis 
voor mogelijk max. 1 jaar 
gevangenisstraf of 
geldboete van de derde 
categorie (art.184a Sr.) 

  Vervolging Aanhouding  
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