Bijlage 1: Handhavingsarrangement maatregelen bij herhaaldelijke overlast
Constatering
1 Bij constatering
herhaaldelijk
ordeverstorende
gedragingen in 13
maanden

Politie

Burgemeester

politie legt
dossier
over aan
bgm en
veiligheids
huis

ordeverstorende gedragingen merendeel
in groepsverband gepleegd:
• groepsverbod voor 3 maanden

Openbaar
Ministerie

merendeel ordeverstorende gedragingen
individueel gepleegd:
• gebiedsverbod voor 3 maanden.
Bij evenementen en/of grootschalige
samenkomsten ( al dan niet leidende rol)
• gebiedsverbod voor 3 maanden.

Bij voetbalgerelateerde
ordeverstorende
gedragingen

e

2 Bij 1 overtreding
bevel

politie legt
dossier
over aan
bgm en
veiligheids
huis

Indien sprake is van B en C
risicowedstrijd van FC Zwolle kan, een
meldingsplicht voor de duur van het
evenement worden opgelegd of direct een
meldingsplicht voor de thuiswedstrijden
voor de duur van 3 maanden.

politie legt
dossier
over aan
bgm en OM

Overtreden groepsverbod:
• alleen overtreding: verlenging 3
maanden.
• overtreding met ordeverstorend gedrag:
gebiedsverbod 3 maanden.

Na eerste
overtreding bevel
wordt direct
vervolging
ingesteld op
grond van artikel
184 Wsr.
vervolging o.g.v.
art. 184 Wsr

Overtreden gebiedsverbod
• alleen overtreding: verlenging voor de
duur van 3 maanden;
• overtreding met ordeverstorend gedrag:
meldingsplicht voor de duur van 3
maanden.
Overtreding meldingsplicht
• Verlenging duur van maatregel met
drie maanden ( met mogelijkheid om
vaker te laten melden).
e

3 Bij 2 en volgende
overtredingen bevel

Bij opnieuw constateren
ordeverstorende
gedraging binnen 3 jaar na
verstrijken maatregel

politie legt
dossier
voor aan
OM

In overleg met OvJ verlengen maatregel
voor de duur van 3 maanden. Alleen geen
actie bij vervolging waarbij
gedragsaanwijzing (meldingsplicht,
groepsverbod, gebiedsverbod) kan worden
opgelegd door OvJ.
eerste stap handhavingsarrangement
wordt overgeslagen

vervolging o.g.v.
art. 184 Wsr

Het uitgangspunt is dat het OM in beginsel overgaat tot vervolging op grond van artikel 184 Wsr als de OM- criteria in bijlage 3
in acht zijn genomen. Hierbij zal getoetst worden aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

