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1. Een verblijfsontzegging als bedoeld in artikel 2:3 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht
2010 (hierna APV) zal worden opgelegd aan personen die in dit gebied de openbare orde verstoren door
a. geen gevolg te geven aan een bevel om zijn weg te vervolgen of zich te verwijderen als bedoeld
in artikel 2:1 van de APV;
b. in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 2:2 lid 1 van de APV te handelen door:
- openlijk drugs te bereiden en/of te gebruiken;
- personen lastig te vallen door intimidatie, belediging e.d.;
- te vechten;
- zich onnodig op te dringen aan anderen;
- uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden;
- deel te nemen aan een samenscholing;
- zich hinderlijk te gedragen.
c. in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 2:27 lid 1 onder b van de APV zich zodanig op een
openbare plaats op te houden dat aan gebruikers of gebruikers of bewoners van nabij de openbare
plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt;
d. in strijd met het krachtens artikel 2:28 lid 1 van de APV uitgevaardigde verbod alcoholische
drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich
te hebben;
e. in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 2:29 van de APV zich zonder redelijk doel in een
portiek, poort of bordes of onder een overkapping en dergelijke op te houden (lid 1), dan wel in, op
of tegen een raamkozijn, drempel of bordes en dergelijke van een gebouw te zitten of te liggen (lid
2);
f. in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 2:45 van de APV op of aan een openbare plaats post
te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan openbare plaatsen in of op een
voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden of op of aan openbaar water post te
vatten, zich daar heen en weer te bewegen, alsmede zich op of aan het openbaar water in of op een
vaartuig te bevinden of daarmee heen en weer te varen, met het kennelijke doel om middelen als
bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af
te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen;
g. in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 3:17 (straatprostitutie), eerste, tweede en negende
lid van de APV te handelen;
h. het bezit, de handel of het gebruik van de in de Opiumwet bedoelde middelen;
i. het bezit van messen, wapens en andere voorwerpen die als slag- of steekwapen kunnen
worden gebruikt;
j. het plegen van diefstal, heling, vernieling of andere vermogensdelicten;
k. geweldpleging of bedreiging.
2. De verblijfsontzegging geldt niet voor het doorkruisen van het aangewezen gebied in een middel van
openbaar vervoer.
3. Een verblijfsontzegging mag niet worden opgelegd aan personen die in het aangewezen gebied blijkens
de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister) wonen of in het aangewezen gebied werken1.
4. De toepassing geschiedt conform het bepaalde in artikel 2:3 van de APV, het daarop gebaseerde
aanwijzingsbesluit en deze instructie.
5. Het enkele feit dat een belanghebbende niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats wordt niet
aangemerkt als een bijzondere omstandigheid.
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Dit betekent niet dat er geen verblijfsontzegging opgelegd kan worden, maar het houdt in dat er van het mandaat geen gebruik mag worden
gemaakt.

6. De politie hoeft in beginsel zelf geen onderzoek te doen naar het bestaan van een aantoonbaar belang
indien de belanghebbende zich daar niet op beroept, tenzij de politie ambtshalve feiten of omstandigheden
bekend zijn die oplegging van een verblijfsontzegging in een bepaald concreet geval zeer bezwaarlijk
maakt voor de belanghebbende.
7. De belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken (artikel 4:8
van de Algemene wet bestuursrecht) en deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de
verblijfsontzegging toegevoegd2.
8. De verblijfsontzegging wordt bij voorkeur aan de belanghebbende in persoon uitgereikt. Indien dit niet
mogelijk is, wordt de verblijfsontzegging aangetekend verzonden naar zijn woon- of verblijfplaats.
9. Bij de verblijfsontzegging wordt een plattegrond gevoegd waarvoor de ontzegging geldt.
10. Voor de oplegging van de verblijfsontzegging tellen de verbalen mee van de door het bevoegd
bestuursorgaan aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren van afdeling Toezicht en Handhaving
Openbare Ruimte (THOR) van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Utrecht.
11.

1. De duur van de verblijfsontzegging als bedoeld onder artikel 2:3, eerste lid van de
APV voor de in artikel 1 genoemde handelingen bedraagt:
a. 24 uur indien voor het eerst proces verbaal is opgemaakt ter zake de in artikel 1 genoemde
handelingen;
b. één maand indien binnen één jaar3 nadat voor het eerst een verblijfsontzegging is opgelegd een
tweede proces verbaal ter zake de in artikel 1 genoemde handelingen is opgemaakt;
c. twee maanden indien binnen één jaar4 nadat voor het eerst een verblijfsontzegging is opgelegd
een derde proces verbaal ter zake de in artikel 1 genoemde handelingen is opgemaakt;
d. twee maanden voor ieder volgend proces-verbaal ter zake de in artikel 1 genoemde handelingen
dat binnen één jaar5 is opgemaakt nadat een verblijfsontzegging onder c. is opgelegd.
2. Indien op het tijdstip waarop proces verbaal wordt opgemaakt ter zake de in artikel 1 genoemde
handelingen reeds een verblijfsontzegging van kracht was, vervalt deze op het moment dat de
nieuwe verblijfsontzegging van kracht wordt.

12. De processen verbaal die betrekking hebben op gedragingen die kunnen leiden tot het opleggen van
een verblijfsontzegging worden separaat en inzichtelijk geadministreerd ten behoeve van alle
politiemedewerkers en de hierboven onder 10. genoemde buitengewone opsporingsambtenaren die
operationele diensten uitoefenen in het aangewezen gebied.
13. Van de uitgevaardigde verblijfsontzeggingen wordt een administratie bijgehouden, waarin ook de
gegevens over processen verbaal worden bewaard die aan de oplegging vooraf gingen.
14. Het sectorhoofd van District Stad-Utrecht van de politie eenheid Midden-Nederland of diens
plaatsvervanger of waarnemer rapporteert tweemaandelijks aan de burgemeester zijn bevindingen omtrent
aard, aantal en handhaafbaarheid van de verblijfsontzeggingen en verstrekt daarbij een afschrift van het
dossier als genoemd onder 13.

2 De toepassing van artikel 4:8 Awb kan achterwege worden gelaten voor zover de belanghebbende reeds in de gelegenheid is
gesteld zijn zienswijze bij een eerdere beschikking naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of
omstandigheden hebben voorgedaan (artikel 4:11 Awb).
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Deze termijn vangt aan op de datum waarop de laatste verblijfsontzegging is opgelegd.
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Zie noot 2.
5
Zie noot 3.

15. Afschriften van dossiers genoemd onder 13 worden op verzoek van de afdeling Juridische zaken van de
gemeente Utrecht ten behoeve van de behandeling van administratiefrechtelijke procedures ter zake de
opgelegde verblijfsontzeggingen ter beschikking gesteld6.
16. Het sectorhoofd van District Stad-Utrecht van de politie eenheid Midden-Nederland of diens
plaatsvervanger of waarnemer draagt zorg voor een goede uitvoering van deze instructie.
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Uiteraard dienen dergelijke dossiers ook ter beschikking te worden gesteld aan het Openbaar Ministerie in het kader van een strafrechtelijke
procedure.

