| Collectief Winkelverbod
Mensen die overlast veroorzaken of diefstal plegen: ieder winkelgebied is ze liever kwijt dan rijk. Winkeliers, beveiligers en
eventuele vastgoedeigenaren, kunnen met het collectief winkelverbod veelplegers verbieden hun winkel te betreden. Het
CCV heeft een standaardprotocol opgesteld waarin dit is geregeld. Maar hoe werkt het en wat staat er eigenlijk precies?
Aangezien het protocol vrij complex is, hebben we hieronder geprobeerd alle stappen in een overzichtelijk schema
weergegeven. Zo weet je altijd wat de volgende stap is.
Vragen over het protocol? Of over hoe Chainels jouw winkelgebied kan ondersteunen bij de uitvoering hiervan? Neem
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1. Scenario 1 / Overlast

3. Scenario 3 / Vervolg

Wil je mijn winkel verlaten?
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Ik ga al!

Boef vertrekt.

1. Winkelier legt individueel
Boef veroorzaakt overlast.

verbod op en vult formulier in.
Als Boef zijn gegevens wil opgeven, vult Winkelier deze in.

Dank voor de kopie!

2. Winkelier vraagt Boef om de
winkel te verlaten.

3A. Winkelier verstuurt het
formulier naar Bewerker.

4. Bewerker beoordeelt het

5A. Bewerker voert de

formulier en kijkt in de data-

gegevens, omschrijving en/of

base of Boef in het afgelopen

foto in de database in. Deze

jaar (bij dezelfde of een andere

Nee

zijn alleen zichtbaar voor

winkelier) een individueel

Bewerker. Bewerker stuurt

verbod heeft gekregen.

een kopie naar de Politie.

Ik mag deze winkel 1 jaar niet in
Individueel verbod geldt voor

Boef gaat toch bij een winkel

1. Winkelier herkent het

Politie zorgt voor de verdere

de duur van 1 jaar.

naar binnen.

gezicht, checkt de database en

afhandeling van dit proces.

ziet dat Boef inderdaad een

Boef mag het komende jaar de

verbod heeft.

winkel van Winkelier niet binnenkomen.

Ja

Boef weigert te vertrekken

Overlast:
Verbaal geweld
Personeel of klanten lastig vallen

5B. Bewerker laat Winkelier

3B. Winkelier belt Politie en

weten dat het individueel

doet aangifte van huisvrede-

verbod moet worden omgezet

breuk.

in een collectief verbod.

7. Bewerker stuurt een kopie
politie. Zijn NAW gegevens
van Boef bekend? Dan stuur
zijn collectief winkelverbod

Er is sprake van een strafbaar

6. Bewerker voert de gegevens,

feit, dus er kan een collectief

per aangetekende post.

omschrijving en/of foto van

winkelverbod worden

2. Winkelier houdt Boef aan op

en betreedt geen winkels meer

grond van huisvredebreuk en

in het gebied. De gegevens van

belt de politie om aangifte te

Boef worden uit de database

doen.

verwijderd, zodra zijn verbod is
verlopen.

van het formulier naar de

Bewerker hem een kopie van

Ander storend gedrag

Ik mag alle winkels 1 jaar niet in

Boef houdt zich aan het verbod

Collectief verbod geldt voor de
duur van 1 jaar.
Boef mag het komende jaar
geen enkele winkel in dit
gebied binnenkomen.

Boef in de database in, zicht-

opgelegd.

baar voor alle deelnemers.

2. Scenario 2 / Strafbaar feit

1A. Winkelier stelt vast dat er

Ik mag alle winkels 2 jaar niet in

verlichtende omstandigheden

2A. Winkelier en Politie stellen

3. Politie en Winkelier leggen

4. Bewerker ontvangt en

zijn. Boef mag naar huis of gaat

vast dat er verzwarende om-

een collectief winkelverbod op

beoordeelt het formulier. Hij

Collectief verbod geldt voor de

naar scenario 1.

standigheden zijn.

voor de duur van 2 jaar en

voert de gegevens, omschrijv-

duur van 2 jaar.

vullen dit formulier in.

ing en/of foto van Boef in de
database in. Dit is zichtbaar

Boef pleegt een strafbaar

1B. Winkelier doet aangifte bij

2B. Winkelier en Politie stellen

feit.

de politie.

vast dat er geen verlichtende of

voor alle deelnemers.

Boef mag de komende twee

Boef geeft vrijwillig zijn NAW

De gegevens van Boef zijn

jaar geen enkele winkel in dit

gegevens en plaatst zijn

zichtbaar voor alle deelnemers,

gebied binnenkomen.

handtekening onder het

ook als hij jonger is dan 16 jaar.

formulier.

verzwarende omstandigheden
zijn.

Boef vlucht

Strafbaar feit:

3B. Politie en Winkelier vullen

4B. Bewerker ontvangt en

Is Boef ouder dan 16? Dan is

Boef gaat binnen een jaar weer

5. Winkelier checkt de

6. Winkelier legt Boef een

8. Bewerker ontvangt het

het waarschuwingsformulier

beoordeelt het formulier. Hij

zijn waarschuwing in de

de fout in (strafbaar feit of

database en ziet dat Boef al

collectief winkelverbod op voor

formulier, wijzigt in de

met daarin een omschrijving of

voert de omschrijving en/of

database zichtbaar voor alle

overlast binnen het winkelge-

een waarschuwing had.

de duur van 1 jaar en vult dit

database de waarschuwing in

foto van Boef.

foto van Boef in de database in

deelnemers. Zo niet, dan zijn

bied).

formulier in.

een collectief verbod en stuurt

en stuurt een kopie van het

de gegevens van Boef alleen

een kopie van het formulier

formulier naar de politie.

zichtbaar voor Bewerker.

naar Politie.

Vernieling
Zakkenrollen

Boef werkt niet mee aan het

Bedreiging of intimidatie
3C. Politie en Winkelier vullen

Diefstal
Geweld
Huisvredebreuk
Handtastelijkheden

Boef werkt mee

het waarschuwingsformulier in
met de NAW gegevens van

Boef gedraagt zich het hierop
volgende jaar.

geven van zijn NAW-gegevens.
7. Winkelier belt Politie, die
naar de winkel komt en de

Boef, bij voorkeur met handtek-

gegevens van Boef vraagt.

ening van Boef.
Na een jaar worden de
gegevens van Boef verwijderd.

