
Collectief
winkelverbod
Hoe het werkt

Winkeliers kunnen gezamenlijk een collectief winkelverbod 
instellen, waardoor personen die herhaaldelijk voor overlast 
zorgen of een strafbaar feit plegen niet meer welkom zijn in 
het winkelgebied. Zo kan veel financiële en emotionele schade 
worden voorkomen en het zorgt ervoor dat iedereen veilig en 
plezierig kan werken en winkelen. 

Procedure
Bij constatering van overlast of een strafbaar feit wordt door 
de ondernemer een individueel winkelverbod opgelegd (alleen 
voor zijn winkel). Bij een strafbaar feit volgt tegelijkertijd een 
collectieve waarschuwing voor een jaar. Deze waarschuwing 
geldt voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied. In die 
periode heeft de betrokkene nog wel toegang tot alle winkels, 
zolang hij zich gedraagt. Deelnemende winkels zijn herkenbaar 
aan de raamsticker.

Personen met een individueel winkelverbod of collectieve 
waarschuwing die binnen de looptijd opnieuw de fout ingaan 
bij een deelnemende winkel in hetzelfde winkelgebied, krijgen 
een collectief winkelverbod voor 1 jaar. Dit toegangsverbod 
geldt voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied. Als er 
sprake is van een winkelcentrum met één eigenaar, is het hele 
winkelcentrum verboden terrein. 

Op veel plaatsen zijn winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie met elkaar in overleg over een geschikte manier 
om winkeldieven en overlastveroorzakers in winkelgebieden aan te pakken. In de praktijk blijkt een van de meest effectieve 
maatregelen het instellen van een collectief winkelverbod. Het betreft een maatregel waarbij een ‘ongewenste klant’ de 
toegang tot meerdere winkels in een winkelgebied ontzegd kan worden. Om winkeliers te helpen bij het uitvoeren van een 
collectief winkelverbod heeft het CCV een modelprotocol met een bijbehorend registratiesysteem ontwikkeld. 

• Persoon die herhaaldelijk overlast veroorzaakt of 
een strafbaar feit pleegt, kan de toegang tot alle 
(deelnemende) winkels in het winkelgebied worden 
ontzegd. 

• Preventieve werking ten aanzien van potentiële 
winkeldieven. 

• Reductie van schade/kosten veroorzaakt door 
winkeldiefstal en geweldsdelicten (voor de betrokken 
ondernemers, maar ook voor politie en OM). 

• Positief signaal richting bezoekers van het 
winkelgebied. 

VOORDELEN COLLECTIEF WINKELVERBOD

Komt de betrokkene toch de winkel binnen dan is er sprake van 
huisvredebreuk (art. 138 Wetboek van Strafrecht) en kan direct 
112 worden gebeld. Het collectief winkelverbod kan verlengd 
worden tot 2 jaar als er sprake is van ernstige agressie of 
geweld of als diezelfde persoon nog een keer een overtreding 
begaat. 

Privacyregels
Voor het handhaven van het collectief winkelverbod 
is het noodzakelijk dat deelnemende ondernemingen 
onderling gegevens delen over personen met een verbod 
of waarschuwing. Het is belangrijk dat de verwerking van 
persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze plaatsvindt, 
volgens de regels die daarvoor zijn opgenomen in de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Winkeliers die willen 
starten met een collectief winkelverbod in hun winkelgebied 
moeten hiervoor eerst een vergunning aanvragen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 



Modelprotocol en registratiesysteem
Door gebruik te maken van het CCV modelprotocol Collectief 
Winkelverbod en het bijbehorende registratiesysteem zijn 
winkeliers ervan verzekerd dat aan alle privacyvoorwaarden 
wordt voldaan. Het modelprotocol beschrijft alle taken, 
procedures en verantwoordelijkheden en is als enige in 
Nederland goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het registratiesysteem worden alle verboden per 
winkelgebied vastgelegd en automatisch verwijderd na afloop 
van de vastgestelde periode. Deelnemende ondernemingen 
kunnen het systeem alleen raadplegen. Zij wijzen gezamenlijk 
een lokale beheerder aan die de registratie van de verboden en 
waarschuwingen op zich neemt. Het registratiesysteem draait 
op het online platform van Chainels.  

Houd winkeldieven en 
overlastgevers buiten de deur 
met het collectief winkelverbod

Het CCV helpt
Winkelgebieden die aan de slag willen met het collectief 
winkelverbod kunnen de hulp van het CCV inschakelen. 
Het CCV biedt:
•  Hulp bij de vergunningsaanvraag bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.
• Gebruik van het registratiesysteem voor het vastleggen en 

raadplegen van personen met een waarschuwing of verbod.
• Standaard formulieren voor het aanzeggen van een 

winkelverbod, waarschuwing of aangifte huisvredebreuk.
• Raamstickers voor deelnemende ondernemingen.
• Ondersteuning bij de verplichte jaarlijkse evaluatie.

De kosten voor dit pakket bedragen eenmalig € 950,- voor het 
opstarten. De jaarlijkse bijdrage is € 25,- per deelnemende 
onderneming. De kosten zijn exclusief btw.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact met het CCV, secretariaat 
Lokale Veiligheid, telefoon 030 751 67 99 of stuur een mail naar 
collectiefwinkelverbod@hetccv.nl. Wij helpen je graag verder 
op weg naar een veiliger winkelgebied. 
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Het CCV modelprotocol Collectief Winkelverbod is als 
enige in Nederland goedgekeurd door de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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