
GERINGE OVERLAST

ERNSTIGE OVERLAST

STRAFBAAR FEIT
Normale omstandigheden

VERZWARENDE  
OMSTANDIGHEDEN
Agressie of geweld

VERLICHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN
Misverstand

BERISPING

INDIVIDUEEL WINKELVERBOD
voor de duur van 1 jaar

Persoon mag uw winkel 
niet meer in *

COLLECTIEVE WAARSCHUWING
voor de duur van 1 jaar

COLLECTIEF VERBOD
voor de duur van 1 jaar

Persoon mag alle deelnemende
winkels niet meer in *

COLLECTIEF VERBOD
voor de duur van 2 jaar

Persoon mag alle deelnemende
winkels niet meer in *

AANHOUDEN EN POLITIE  
INSCHAKELEN
Bel 112

• Verbaal geweld

• Lastig vallen van personeel en

 klanten

• Storend gedrag

• Overtreden huisregels

• Diefstal

• Zakkenrollen

• Geweldpleging

• Vernieling

• Bedreiging

• Handtastelijkheden

• Huisvredebreuk

OVERLAST

STRAFBAAR FEIT

         STROOMSCHEMA COLLECTIEF WINKELVERBOD 

Bij herhaling binnen gestelde termijnAls de overlastgever na twee keer vragen 
niet weggaat is dat huisvredebreuk

Bij herhaling binnen gestelde termijn

Bij herhaling binnen gestelde termijn

OEPS...

*  Bij overtreding van het winkelverbod  
  wordt er huisvredebreuk gepleegd. 
 Dat is een strafbaar feit.

Waarschuwing

!

www.collectiefwinkelverbod.nl

#*%@*!



1. Houd de verdachte aan door letterlijk te zeggen: “Ik 

houd u aan op verdenking van [noem strafbaar feit]” 

2. Leid de verdachte weg uit het zicht van klanten. 

3. Bel de politie (112).

4. Check of de overtreder al in het registratiesysteem 

staat.

5. Vul het formulier ‘collectieve waarschuwing’ of  

‘collectief winkelverbod’ en het landelijk aangifte- 

formulier in.

6. Laat de verdachte, eventueel in het bijzijn van de 

politie, de formulieren tekenen.

7. Kijk of er goede camerabeelden zijn of maak een  

foto van de verdachte.

8. Draag de verdachte over aan de politie. 

Een overzicht van alle verboden en waarschuwingen in 

uw winkelgebied vindt u in het registratiesysteem op 

www.collectiefwinkelverbod.nl.

Plak de sticker op uw winkelruit zodat u herkenbaar bent 

als deelnemer.

Zorg dat u de benodigde formulieren klaar heeft liggen.

Download ze op www.collectiefwinkelverbod.nl

AANHOUDEN: DE JUISTE PROCEDURE WELKE PERSONEN HEBBEN EEN VERBOD? HERKENBAAR ALS DEELNEMER

FORMULIEREN VERBODEN TOEGANG GEGEVENS WINKELVERBOD-BEHEERDER

© het CCV, 2016

Aanzeggen Collectieve Waarschuwing
KOPIE PERSOONLIJK UITREIKEN EN

ORIGINEEL VERZENDEN NAAR DE WINKELVERBOD-BEHEERDER

Bedrijfsnaam / vestiging :

Adres :

Postcode en plaats :

Uitgereikt aan:

Achternaam :     M/V

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum en -plaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Korte persoonsomschrijving :

Naar aanleiding van uw gedrag in ons bedrijf, op:   -             - 20 ,  bestaande uit:

  (poging tot / treffen van voorbereidingshandelingen tot) diefstal
  (poging tot / treffen van voorbereidingshandelingen tot) oplichting / valsheid in geschrifte
  beledigen / bedreigen / mishandeling van personeel en / of winkelbezoekers (zonder geweld)
  vernieling
  baldadigheid

ontvangt u een waarschuwing (t.a.v. een collectief winkelverbod) voor de duur van 12 maanden. Een afschrift van deze 
waarschuwing zal aan de politie worden toegezonden.
De volgende keer dat u één van de genoemde gedragingen begaat in een van de aangesloten bedrijven, ontvangt u een 
collectief winkelverbod waarmee u de toegang tot alle aangesloten winkels, gelegen aan

                                                                                                                                          te
gedurende 12 of 24 maanden wordt geweigerd. Deze winkels zijn herkenbaar aan de sticker zoals afgebeeld
op dit formulier.

Afgegeven / verzonden en getekend door of namens de directie:

Datum:  -  - 20 te: 

Naam / functie: Handtekening:

  Gezien en getekend voor ontvangst, 
                                            (handtekening van degene aan wie deze waarschuwing is uitgereikt)

  Weigering. Getuige van de weigering:
                                                                                (naam & handtekening)

  kopie uitgereikt 

  kopie nazenden door winkelverbod-beheerder
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Aanzeggen Collectief Winkelverbod
KOPIE PERSOONLIJK UITREIKEN EN ORIGINEEL VERZENDEN 
NAAR DE WINKELVERBOD-BEHEERDER

Bedrijfsnaam / vestiging :

Adres :

Postcode en plaats :

Uitgereikt aan:

Achternaam :     M/V

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum en -plaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Korte persoonsomschrijving :

Naar aanleiding van uw gedrag in ons bedrijf, op:   - - 20 ,  bestaande uit:

  (poging tot / treffen van voorbereidingshandelingen tot) diefstal
  (poging tot / treffen van voorbereidingshandelingen tot) oplichting / valsheid in geschrifte
  beledigen / bedreigen / mishandeling van personeel en / of winkelbezoekers
  vernieling
  baldadigheid

In het geval van herhaling van eerder genoemde feiten of verzwarende omstandigheden zoals fysiek geweld wordt u direct de toegang ontzegd voor de duur van 24 maanden.

Wordt u met ingang van heden:     - - 20                                              

voor de duur van 12 of 24 maanden, eindigend op:                        - - 20                

de toegang tot alle aangesloten winkels, gelegen aan  

te                                                                             ontzegd.

Deze winkels zijn herkenbaar aan de sticker zoals afgebeeld op dit formulier. Mocht u desondanks toch binnen bovenge-
noemde periode een van de aangesloten winkelbedrijven betreden, dan zult u worden aangehouden ter zake overtreding 
van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk) en zult u vervolgens worden overgedragen aan de politie. 
Een afschrift van dit winkelverbod zal aan de politie worden toegezonden.
Afgegeven / verzonden en getekend door of namens de directie:

Datum:  -  - 20 te: 

Naam / functie: Handtekening:

  Gezien en getekend voor ontvangst, 
                                            (handtekening van degene aan wie deze ontzegging is uitgereikt)

  Weigering. Getuige van de weigering:
                                                                                (naam & handtekening)

  kopie uitgereikt      kopie nazenden door winkelverbod-beheerder
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Aanzeggen Individueel Winkelverbod
KOPIE PERSOONLIJK UITREIKEN EN

ORIGINEEL VERZENDEN NAAR DE WINKELVERBOD-BEHEERDER

Bedrijfsnaam / vestiging :

Adres :

Postcode en plaats :

Uitgereikt aan:

Achternaam :     M/V

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum en -plaats :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Korte persoonsomschrijving :

Naar aanleiding van uw gedrag in ons bedrijf, op:   -             - 20 ,  bestaande uit:

wordt u de toegang ontzegd tot bovengenoemde winkel voor een periode van 12 maanden. Wellicht ten overvloede wijzen 
wij u erop, dat overtreding van dit verbod strafrechtelijke consequenties voor u kan hebben. Voorts stellen wij u hierbij 
volledig aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van door u gepleegde onrechtmatige handelingen.

Houdt u er rekening mee dat u geen nadere waarschuwing zult ontvangen en dat deze ontzegging definitief is. Indien u de 
winkel toch betreedt, zullen wij onmiddellijk aangifte doen bij de politie, terzake het plegen van het misdrijf vermeld in 
artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk). Een afschrift van dit winkelverbod zal aan de politie worden 
toegezonden.

Afgegeven / verzonden en getekend door of namens de directie:

Datum:  -  - 20 te: 

Naam / functie: Handtekening:

  Gezien en getekend voor ontvangst, 
                                            (handtekening van degene aan wie deze ontzegging is uitgereikt)

  Weigering. Getuige van de weigering:
                                                                                (naam & handtekening)

  kopie uitgereikt 

  kopie nazenden door winkelverbod-beheerder

• Personen met een individueel 

winkelverbod (alleen voor uw 

winkel) of een collectief verbod 

(voor het hele winkelgebied) 

mag u de toegang weigeren.  

• Komen ze toch uw winkel binnen 

dan is dat huisvredebreuk  

(= strafbaar feit). U mag de 

overtreder aanhouden en belt 

direct 112.

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

E-mail:

 Stuur altijd een exemplaar van het ingevulde formulier  

+ foto naar de winkelverbod-beheerder 


