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Concluderende samenvatting  

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft de burgemeester de bevoegdheid om 
overlastgebieden aan te wijzen. In deze gebieden kan de burgemeester 
overlastveroorzakende personen de toegang tot het gebied ontzeggen door het 
uitvaardigen van een verwijderingsbevel. Er zijn drie soorten verwijderingsbevelen: een 
algemeen verwijderingsbevel, een dealerbevel en een uitgaansbevel.  
 
De burgemeester heeft op dit moment drie overlastgebieden aangewezen waarin 
algemene verwijderingsbevelen kunnen worden uitgevaardigd voor minimaal 24 uur en 
maximaal drie maanden: een deel van stadsdeel Centrum, een gebied in stadsdeel 
Zuidoost en een buurt in stadsdeel Oost. Naast de algemene overlastgebieden zijn er 
drie dealeroverlastgebieden waar verwijderingsbevelen van drie maanden en zes 
maanden kunnen worden uitgereikt: de Wallen en de Nieuwezijds Voorburgwal in 
stadsdeel Centrum (DOG 1.1 en DOG 1.2) en de Flierbosdreef in stadsdeel Zuidoost 
(DOG 3.2). Hiernaast is er nog een overlastgebied uitgaansgeweld op en rondom het 
Leidseplein en Rembrandtplein. Voor dit gebied kunnen verblijfsverboden worden 
uitgevaardigd voor donderdag 18.00 tot zondag 24.00. De 24-uurs algemene 
verwijderingsbevelen en de uitgaansbevelen zijn door de burgemeester gemandateerd 
aan de politie. 
 
Op verzoek van de directie Openbare Orde en Veiligheid heeft O+S het instrument 
verwijderingsbevelen onderzocht. In het onderzoek staan drie vragen centraal: 

1. Welke ontwikkeling heeft tussen 2008 en 2014 plaatsgevonden in de mate van 
overlast die de verwijderingsbevelen trachten tegen te gaan? 

2. Welke ontwikkeling heeft tussen 2008 en 2014 plaatsgevonden in het gebruik 
van de drie soorten verwijderingsbevelen? 

3. In hoeverre is er een match tussen de overlast en de huidige overlastgebieden?  
 
Om een antwoord te kunnen geven op de eerste onderzoeksvraag is gebruik gemaakt 
van politieregistraties, de veiligheidsindexen en de Veiligheidsmonitor Amsterdam-
Amstelland. We hebben uit deze bronnen overlastindicatoren geselecteerd waarvan we 
in de praktijk zien dat verwijderingsbevelen er in de afgelopen jaren geregeld voor 
worden uitgevaardigd en/of die in de aanwijzingsbesluiten van de burgemeester zijn 
benoemd. Dit was nodig omdat er geen nadere criteria zijn bepaald op basis waarvan de 
burgemeester een overlastgebied aanwijst. Om de tweede onderzoeksvraag te 
beantwoorden hebben we gegevens gebruikt van zowel de politie (gegevens over 24 
uursbevelen en uitgaansbevelen) als van OOV (gegevens over bevelen van 14 dagen en 
langer en dealerbevelen). Bij de derde onderzoeksvraag is nagegaan in hoeverre de 
huidige overlastgebieden aansluiten op de overlast in Amsterdam in 2013/2014. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van dezelfde subjectieve (Veiligheidsmonitor, subjectieve 
veiligheidsindex) als objectieve bronnen (politieregistratie, objectieve veiligheidsindex) als 
voor de eerste twee onderzoeksvragen. 
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In deze concluderende samenvatting beschrijven we eerst de ontwikkelingen in het 
gebruik van alle verwijderingbevelen. Vervolgens zoomen we in op de drie verschillende 
stadsdelen waar verwijderingsbevelen uitgevaardigd kunnen worden: Centrum, Zuidoost 
en Oost. We kijken per stadsdeel eerst naar de ontwikkeling van de overlast tussen 2012 
en 2013/2014 en vervolgens naar de ontwikkeling in het gebruik van het instrument.  
 
 
Ontwikkeling alle verwijderingsbevelen 

Tussen 2008 en 2013 is het totale aantal verwijderingsbevelen (algemene, dealer- en 
uitgaansbevelen) afgenomen van 3.891 naar 1.580 (tabel 1). Tussen 2013 en 2014 is het 
aantal verwijderingsbevelen echter weer toegenomen naar 2.026. 
 
Tabel 1 Ontwikkeling aantal verwijderingsbevelen, 2 008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

algemene bevelen         

     verwijderingsbevel 24 uur  3.306 2.309 1.259 1.558 1.119 966 1.398 

     verwijderingsbevel 14 dagen 256 159 49 61 44 21 37 

     verwijderingsbevel 1 maand 152 85 25 16 18 5 9 

     verwijderingsbevel 3 maanden 177 98 47 5 10 0 7 

dealerbevelen         

     verwijderingsbevel 3 maanden -- -- 354 253 289 396 338 

     verwijderingsbevel 6 maanden -- -- 71 132 116 126 140 

uitgaansbevelen         

     verwijderingsbevel do 18.00 - zon 24.00  -- -- 429 629 279 66 97 

totaal 3.891 2.651 2.263 2.654 1.875 1.580 2.026  
  

 
De totale duur van de verwijderingsbevelen is tussen 2008 en 2014 sterk toegenomen, 
namelijk van 27.380 naar 58.776 dagen (zie tabel 1 bijlage 5). Dit komt doordat 
dealerbevelen voor lange periodes worden uitgedeeld: drie en zes maanden. De 
toename heeft dan ook vooral plaatsgevonden net na de invoer van de dealerbevelen. 
Tussen 2013 en 2014 is de totale duur van de verwijderingsbevelen weer iets 
afgenomen: van 59.961 naar 58.776 verwijderingsdagen. Dit komt doordat de toename 
van bevelen tussen 2013 en 2014 voornamelijk plaatsvond bij de 24-uurs bevelen. 
 
 
Stadsdeel Centrum 

In stadsdeel Centrum zijn in 2014 een algemeen overlastgebied, twee 
dealeroverlastgebieden (Oude en Nieuwe Burgwallen, DOG 1.1  en 1.2), en een 
overlastgebied uitgaansgeweld (Rembrandt- en Leidseplein). 
 
Ontwikkeling overlast 
In het algemene overlastgebied in Centrum is de meeste overlast op een vergelijkbaar 
niveau gebleven tussen 2012 en 2013/2014. Openlijk gebruik, slapen op of aan de weg 
en een overtreding van het messenverbod zijn echter wel sterk toegenomen in deze 
periode.  
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Ook in het dealoverlastgebied Centrum is de meeste overlast stabiel gebleven in de 
periode tussen 2012 en 2013/2014.  
 
Stand van zaken en ontwikkeling verwijderingsbevele n 
In 2014 zijn in Centrum 1088 algemene verwijderingsbevelen voor 24 uur uitgevaardigd, 
29 voor 14 dagen, 7 voor 1 maand en 3 voor 3 maanden. De 24-uursbevelen zijn vooral 
opgelegd rondom de Oude Kerk en de Burgwallen Oost. Nepdope, samenscholing en 
bedelen waren de voornaamste aanleidingen voor deze bevelen.  
 
Het aantal algemene verwijderingsbevelen is tussen 2008 en  2013 afgenomen van 
3.355 naar 892 bevelen. Tussen 2013 en 2014 is dit weer toegenomen naar 1127 
bevelen. Met name de 24-uurs bevelen zijn toegenomen tussen 2013 en 2014.  
 
In totaal zijn er in 2014 in Centrum 478 dealerbevelen uitgevaardigd: 338 voor drie 
maanden en 140 voor zes maanden. Dat is iets minder dan in 2013 (522 bevelen), maar 
iets meer dan in de jaren daarvoor. 
 
In 2014 zijn er 97 verblijfsverboden uitgereikt in het uitgaansoverlastgebied in Centrum. 
De meeste verboden zijn uitgereikt in de buurt Valkenburg (51). In 2013 ging het om 66 
verblijfsverboden. 
 

Stadsdeel Zuidoost 

In 2013/2014 zijn er in stadsdeel Zuidoost een algemeen overlastgebied en een 
dealeroverlastgebied (Flierbosdreef, DOG 3.2). 
 
Ontwikkeling overlast 
In het algemeen overlastgebied Zuidoost is geen eenduidig beeld te zien wat betreft de 
ontwikkeling van de overlast in de periode 2012 – 2013/2014. Het aantal incidenten 
openlijk gebruik en samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen is sterk 
toegenomen in deze periode, terwijl bedelen en hinderlijk gedrag in of bij gebouwen juist 
sterk zijn afgenomen.  
 
In het dealeroverlastgebied Zuidoost is het aantal incidenten drugshandel sterk 
afgenomen. De overige overlastindicatoren zijn ongeveer op een vergelijkbaar niveau 
gebleven. 
 
Stand van zaken en ontwikkeling verwijderingsbevele n 
In Zuidoost zijn er in 2014 beduidend minder algemene verwijderingsbevelen 
uitgevaardigd dan in Centrum: 195 bevelen voor 24 uur, 6 voor 14 dagen, 2 voor 1 
maand en 4 voor 3 maanden. De meeste 24-uursbevelen zijn uitgevaardigd in de Rechte 
H-buurt. Bedelen, een overtreding van het messenverbod, openlijk gebruik en 
samenscholing waren de voornaamste aanleidingen voor deze bevelen. 
 
Het aantal algemene verwijderingsbevelen is tussen 2008 en 2013 sterk teruggelopen in 
Zuidoost, namelijk van 536 naar 100. In 2014 is het aantal bevelen weer toegenomen, 
namelijk naar 207 verwijderingsbevelen.  
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Er zijn zowel in 2013 als in 2014 geen dealerbevelen uitgevaardigd in Zuidoost. Dat geldt 
zowel voor de bevelen van drie maanden als voor de bevelen van zes maanden.  
 
 
Stadsdeel Oost 

In stadsdeel Oost is er sinds oktober 2013 een algemeen overlastgebied in de 
Dapperbuurt.  
 
Ontwikkeling overlast 
In het algemeen overlastgebied in Oost zijn tussen 2012 en 2013/2014 openlijk gebruik, 
nepdope, samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen, bedelen, hinderlijk 
gedrag in of bij gebouwen en drugshandel sterk toegenomen.  
 
Stand van zaken en ontwikkeling verwijderingsbevele n 
In 2014 zijn er in Oost 115 verwijderingsbevelen voor 24 uur uitgevaardigd en twee 
verwijderingsbevelen voor 14 dagen. 
 
 
Match overlast – overlastgebieden 
 
In deze paragraaf vatten we de resultaten van het onderzoek naar de match tussen de 
overlast en de overlastgebieden samen. Per overlastgebied wordt beschreven in 
hoeverre de overlast match met het betreffende overlastgebied. 
 
Algemeen overlastgebied Centrum 
Er is een goede match tussen het algemene overlastgebied in Centrum en de daar 
aanwezige overlast. In de buurten in dit gebied is er volgens de bewoners sprake van 
een grote mate van drugsoverlast, overlast van zwervers en daklozen en dronken 
mensen op straat. De objectieve veiligheidsindex is er hoger dan gemiddeld, maar alleen 
op de Burgwallen-Nieuwe Zijde. Hiernaast komen de negen algemene 
overlastgedragingen opgeteld (zoals openlijk gebruik, samenscholing en bedelen) heel 
vaak voor in het overlastgebied, zo blijkt uit de politieregistraties. Alleen de subjectieve 
veiligheidsindex is wel relatief laag (dus goed) in het algemene overlastgebied in 
Centrum. Er is veel overlast en er wordt door bewoners veel overlast ervaren, maar dit 
heeft niet direct zijn weerslag op het veiligheidsgevoel van de bewoners.  
 
Algemeen overlastgebied Zuidoost 
Er is een goede match tussen het algemene overlastgebied in Zuidoost en de daar 
aanwezige overlast. In de buurten in dit gebied is er volgens de bewoners sprake van 
een grote mate van drugsoverlast, overlast van zwervers en daklozen en dronken 
mensen op straat. De negen verschillende overlastgedragingen (zoals openlijk gebruik, 
samenscholing en bedelen) komen opgeteld wat vaker dan gemiddeld voor in het 
overlastgebied in Zuidoost, zo blijkt uit de politieregistraties (maar wel minder dan in 
overlastgebied Centrum). Het aantal bij de politie geregistreerde overlastgedragingen is 
wel wat minder groot dan in het algemene overlastgebied in Centrum. De subjectieve 
veiligheidsindex is hoger dan gemiddeld, maar de objectieve index is juist lager dan 
gemiddeld. 
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Algemeen overlastgebied Oost 
Er is een redelijk goede match tussen het algemene overlastgebied Oost en de daar 
aanwezige overlast. In de buurten in dit gebied is er volgens de bewoners sprake van 
een grote mate van drugsoverlast, overlast van zwervers en daklozen en dronken 
mensen op straat. De negen verschillende overlastgedragingen (zoals openlijk gebruik, 
samenscholing en bedelen) komen opgeteld wat vaker dan gemiddeld voor in het 
overlastgebied in Oost, zo blijkt uit de politieregistraties, maar wel veel minder dan in de 
algemene overlastgebieden Centrum en Zuidoost. Zowel de objectieve- als de 
subjectieve veiligheidsindex zijn relatief laag en matchen dus niet met het overlastgebied. 
 
Dealeroverlastgebieden Centrum 
In de buurten die in de dealeroverlastgebieden in Centrum (DOG 1.1 en 1.2) liggen is 
meer dan gemiddeld sprake van drugsgerelateerde overlast. Met andere woorden: er is 
sprake van een goede match tussen de overlastgebieden en de aanwezige overlast. 
Bewoners ervaren veel vaker dan gemiddeld drugsoverlast en politieregistraties laten 
zien dat openlijk gebruik, nepdope en drugshandel vaak in het gebied voorkomen (vooral 
op de Burgwallen-Oude Zijde).  
 
Dealeroverlastgebied Zuidoost 
Het dealeroverlastgebied in Zuidoost (DOG 3.2) hebben een goede match met de 
aanwezige drugsgerelateerde overlast. Bewoners ervaren meer dan gemiddeld 
drugsoverlast. Politieregistraties laten echter zien dat openlijk gebruik, nepdope en 
drugshandel relatief niet vaak in het gebied voorkomen.  
 
Uitgaansoverlastgebied 
Er is een goede match tussen het uitgaansoverlastgebied in Centrum en de daar 
aanwezige overlast. In de buurten die in dit gebied vallen is er volgens de bewoners 
sprake van een grote mate van overlast van dronken mensen op straat. Politieregistraties 
laten zien dat overtredingen relevant voor het uitgaansverbod relatief vaak voorkomen in 
het uitgaansgebied. Deze overtredingen komen echter vaker voor op de Burgwallen 
Nieuwe- en Oude Zijde.
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Inleiding 

In bepaalde gebieden in Amsterdam zorgt een combinatie van factoren voor veel overlast 
voor bewoners en bezoekers. Deze gebieden wordt aangeduid als overlastgebieden. Een 
van de middelen die de gemeente inzet in deze zogenaamde ‘overlastgebieden’ is het 
verwijderingsbevel. Dit instrument geeft de burgemeester de bevoegdheid 
overlastveroorzakende personen de toegang tot het gebied te ontzeggen. Het 
verwijderingsbevel is een bestuursrechtelijk instrument dat niet bedoeld is als straf, maar 
wordt ingezet om een einde te maken aan overlastgevend gedrag en om herhaling te 
voorkomen.  
 
De Algemene Plaatselijke Verordening biedt de mogelijkheid tot drie soorten 
verwijderingsbevelen: een algemeen verwijderingsbevel, een dealerbevel en een 
uitgaansverbod.   
 
Algemene verwijderingsbevelen 
De algemene verwijderingsbevelen kunnen worden opgelegd in de daartoe aangewezen 
algemene overlastgebieden en hebben een duur van 24 uur, 14 dagen, een maand of 
drie maanden. In de algemene overlastgebieden kunnen aanwezigen een 
verwijderingsbevel krijgen voor o.a.: 

� samenscholen, 
� verstoren openbare orde, 
� openlijk gebruik of voorhanden hebben van harddrugs, 
� bezit messen of andere (steek)wapens, 
� hinderlijk gedrag in/of bij gebouwen en 
� klanten werven voor prostitutie. 

 
Amsterdam kent op dit moment drie algemene overlastgebieden:  
1. een deel van de binnenstad in stadsdeel Centrum (aangewezen in 2007 en uitgebreid 
in oktober 2013 met de Plantage- en Weesperbuurt), 
2. een gebied in Amsterdam Zuidoost (aangewezen in 2007 en uitgebreid in oktober 
2013 met het Arenagebied), 
3. een gebied in Oost, de Dapperbuurt (aangewezen in oktober 2013).  
 
Dealerbevelen  
De dealer verwijderingsbevelen worden opgelegd in de daartoe aangewezen 
dealeroverlastgebieden en hebben een bepaalde overlap met de algemene 
verwijderingsbevelen, zo kunnen beide ingezet worden bij drugsgerelateerde 
overtredingen. Een verwijderingsbevel voor dealers wordt uitgevaardigd voor het 
verkopen of te koop aanbieden van drugs en/of daarop gelijkende waar als de overtreder 
al een antecedent heeft voor handel in drugs of nepdope. Een algemeen 
verwijderingsbevel kan worden uitgevaardigd bij drugskoop en bij drugshandel van een 
overtreder die hier nog niet een antecedent voor heeft. 
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Er zijn op dit moment drie dealeroverlastgebieden: 
1. Wallengebied Amsterdam Centrum (DOG 1.1) 
2. Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam Centrum (DOG 1.2). Dit overlastgebied 
is er sinds 1 juni 2012 bijgekomen in Centrum. 
3. Flierbosdreef in Amsterdam Zuidoost (DOG 3.2).  

 
De dealeroverlastgebieden 3.1 (Ganzenhoef) en 3.3 (Parooldriehoek) zijn per 1 juli 2013 
ingetrokken.  
 
Uitgaansverboden 
Naast de algemene en dealer overlastgebieden is er sinds 8 juli 2009 ook een 
overlastgebied uitgaansgeweld door de burgemeester aangewezen: een aansluitend 
gebied waarin het Leidseplein en het Rembrandtplein inbegrepen zijn. In dit gebied is het 
mogelijk een verbod op te leggen aan personen die zich schuldig maken aan geweld en 
andere aan geweld gerelateerde delicten en overtredingen. Een verbod geldt in het 
tijdvak van donderdag 18:00 uur tot en met zondag 24:00 uur. 
 
Omdat het mogelijk is dat de verwijderden in het gebied moeten zijn voor medische zorg, 
wordt er bij het uitvoeren van een algemeen of een dealerverwijderingsbevel een 
zorgcheck uitgevoerd. De zorgcheck vindt plaats in samenwerking tussen de politie, de 
burgemeester en de GGD. De GGD controleert of de verwijderingsbevelen ten koste 
gaan van de medische zorg die een verwijderde krijgt. De zorgcheck vindt niet plaats als 
de betrokkene aangeeft bezwaar te hebben tegen het uitwisselen van gegevens. Vanaf 
juli 2007 worden ook die mensen gecheckt die hebben aangegeven geen zorg te 
hebben.  
 
Match overlastgebied – overlast en ontwikkeling overlast 
In 2013 is aanvullend op de evaluatie van de overlastgebieden gekeken naar de match 
tussen de overlast die ervaren en geregistreerd wordt in de huidige overlastgebieden en 
naar de ontwikkeling van overlast in deze gebieden.  
 
OOV wil graag opnieuw inzicht in de inzet van het instrument verwijderingsbevelen en wil 
dat opnieuw naar de match tussen overlastgebieden en overlast en de ontwikkeling van 
overlast wordt gekeken.  
 
Het huidige onderzoek betreft dus de volgende drie onderdelen: 

1. Onderzoek naar de ontwikkeling van overlast in de huidige overlastgebieden. 
2. Onderzoek naar de ontwikkeling van de inzet van het instrument 
verwijderingsbevelen. 
3. Onderzoek naar de match tussen de overlast en de huidige overlastgebieden. 

 
 
1. Ontwikkeling overlast 

Verwijderingsbevelen worden uitgedeeld om overlast tegen te gaan. Alvorens in te gaan 
op de ontwikkeling van deze verwijderingsbevelen kijken we daarom naar de 
ontwikkeling van de relevante overlast tussen 2008 en 2013/2014. Wanneer deze 
overlast bijvoorbeeld is afgenomen in de overlastgebieden, dan zullen er ook minder 
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verwijderingsbevelen uitgevaardigd hoeven te worden. Om de overlast in beeld te 
brengen gebruiken we per overlastgebied zowel subjectieve gegevens 
(Veiligheidsmonitor, subjectieve veiligheidsindex) als objectieve gegevens (registratie 
politie, objectieve veiligheidsindex). We bekijken de ontwikkeling tussen 2008 en 
2013/2014 voor de verschillende overlastindicatoren. Doordat er sinds dit jaar een 
nieuwe veiligheidsmonitor is verschenen en daarmee ook een nieuwe subjectieve index 
en een nieuwe objectieve index, worden de indexen uit 2013 gebruikt. De politiecijfers 
betreffen de periode september 2013 tot en met oktober 2014, deze periode zal in de 
rapportage worden aangeduid als 2014. 
Ten slotte vatten we de ontwikkelingen per overlastgebied samen. Belangrijk om op te 
merken is dat bovenstaande geen grondige evaluatie betreft maar een globale schets 
van de ontwikkelingen. 
 
 
2. Inzet instrument verwijderingsbevelen 

Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre het verwijderingsbevelen 
instrument is ingezet in 2013 en 2014. De volgende onderzoeksvragen komen hierbij aan 
de orde: 

� in welke mate en op welke wijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
verwijderingsbevelen uit te reiken? 

� hoe vaak is er een bezwaar gemaakt tegen de verwijderingsmaatregel  
� hoe vaak is de maatregel overtreden? 
� bij hoeveel verwijderingsbevelen zijn er zorgchecks uitgevoerd? 
� hoeveel corridors heeft de zorgcheck opgeleverd?    
� wat zijn de achtergrondkenmerken van de verwijderden? 

 
De drie soorten verwijderingsbevelen komen hierbij afzonderlijk aan de orde: 

1. algemene verwijderingsbevelen, 
2. dealer verwijderingsbevelen, 
3. uitgaansgebied verwijderingsbevelen. 

 
In de vorige evaluatie is gerapporteerd over de periode oktober 2010-september 2011 en 
de periode oktober 2011- september 2012. Deze evaluatie zal daarom de periodes  
oktober 2012-september 2013 en oktober 2013- september 2014 betreffen. Conform de 
vorige rapportage worden deze perioden in de rapportage 2013 en 2014 genoemd.  
 
Algemene verwijderingsbevelen  
Het eerste deel van het onderzoek is een update van de stand van zaken en de 
ontwikkelingen over de algemene verwijderingsbevelen: 
� aantal verwijderingsbevelen 
� verdeling verwijderingsbevelen over de gebieden en de verschillende soorten (24 uur, 

14 dagen, 1 maand, 3 maanden) 
� aanleiding voor het uitgeven van de verwijderingsbevelen 
� specifieke locaties waar de meeste verwijderingsbevelen worden uitgereikt 
� beschrijving profiel van de verwijderden (leeftijd, woonplaats, criminele achtergrond) 
� aantal bezwaren tegen de verwijderingsmaatregel (voor zover beschikbaar) 
� overtreding van de verwijderingsmaatregel (voor zover beschikbaar) 
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� aantal bezwaren tegen zorgchecks die zijn uitgevoerd bij de verwijderingsbevelen en 
aantal corridors. 

 
Voor het onderzoek zijn de gegevens van de 24-uurs verwijderingsbevelen gebruikt van 
de politie (inclusief aanleiding en achtergrond verwijderden), de overige gegevens zijn 
geleverd door OOV. 
 
Verwijderingsbevelen dealers 
Het tweede deel van het onderzoek betreft de update van de stand van zaken van de 
huidige dealeroverlastgebieden: 
� aantal verwijderingsbevelen voor dealers 
� beschrijving profiel van de verwijderden (leeftijd, woonplaats, criminele achtergrond) 
� aantal bezwaren tegen de verwijderingsmaatregel 
� overtreding van de verwijderingsmaatregel (voor zover beschikbaar) 
� aantal bezwaren tegen zorgchecks die zijn uitgevoerd bij de verwijderingsbevelen en 

aantal corridors. 
 
De gegevens over de verwijderingsbevelen voor dealers zijn geleverd door OOV. 
 
Verwijderingsbevelen uitgaansgebieden 
Het derde deel van het onderzoek gaat over de verblijfsverboden van de uitgaanspleinen 
Leidseplein en Rembrandtplein: 
� aantal verblijfsverboden 
� aanleiding voor het uitgeven van de verblijfsverboden 
� beschrijving profiel van de verwijderden (leeftijd, woonplaats, criminele achtergrond) 
� aantal bezwaren tegen de verwijderingsmaatregel (voor zover beschikbaar) 
� overtreding van de verwijderingsmaatregel (voor zover beschikbaar). 
 
De gegevens over de verblijfsverboden zijn geleverd door de politie Amsterdam-
Amstelland.  
 
 
3. Match overlast - overlastgebieden 

OOV wil graag weten of de juiste gebieden zijn geselecteerd als het gaat om de drie 
verschillende soorten verwijderingsbevelen. We kijken hiervoor naar de match tussen 
overlast en de overlastgebieden. 
 
O+S heeft (in aansluiting op de vorige rapportage) uit de Veiligheidsmonitor gebruikt 
gemaakt van de volgende gegevens: ervaren drugsoverlast, overlast zwervers en 
daklozen en dronken mensen op straat, de objectieve veiligheidsindex en de subjectieve 
veiligheidsindex. Voor drugsoverlast en dronken mensen op straat worden de gegevens 
uit de periode augustus 2013 t/m september 2014 gebruikt, de overige indicatoren 
betreffen het gehele jaar 2013. 
 
De politiegegevens gaan over de periode september 2013 t/m oktober 2014. De 
gegevens bevatten de volgende relevante gegevens die O+S gebruikt heeft: 

• openlijk gebruik (R1113) 
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• nepdope (R1114) 
• drugshandel (3.1.1) 
• samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen (R1121) 
• messenverbod (R1115) 
• hinderlijk gedrag in of bij gebouwen (R1118) 
• bedelen (R1133) 
• slapen op of aan de weg (R1117) 
• tippelen (R1112).  

 
De politie-indicatoren zijn gekozen omdat ze de belangrijkste aanleidingen vormen om 
een verwijderingsbevel uit te schrijven. De indicatoren uit de Veiligheidsmonitor zijn 
gekozen omdat het doel van de verwijderingsbevelen is om hierop in te spelen. 
 
 
Leeswijzer 

In hoofdstuk een wordt allereerst ingegaan op de ontwikkeling van overlast in de 
verschillende overlastgebieden: algemene overlastgebieden, dealeroverlastgebieden en 
uitgaansoverlastgebieden. Vanaf hoofdstuk twee wordt op de drie soorten 
verwijderingsbevelen ingezoomd: algemene verwijderingsbevelen in hoofdstuk twee, 
dealerbevelen in hoofdstuk drie en uitgaansbevelen in hoofdstuk vier. Tot slot komt in 
hoofdstuk vijf de match tussen de overlast en de overlastgebieden aan de orde. 
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1  Ontwikkeling overlast   

De gemeente zet op dit moment drie soorten verwijderingsbevelen in (algemeen, dealer 
en uitgaan) om verschillende soorten overlast op straat tegen te gaan. In dit hoofdstuk 
gaan we in op de ontwikkeling van de overlast die de verwijderingsbevelen trachten 
tegen te gaan.  
 
Om de ontwikkeling van overlast in kaart te brengen gaan we in op indicatoren uit 
verschillende gegevensbronnen. Eerst kijken we in dit hoofdstuk naar subjectieve 
factoren die afkomstig zijn uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland en naar de 
subjectieve en objectieve veiligheidsindexen. Vervolgens gaan we in op objectieve 
gegevens uit politieregistraties.  
 
Uit de Veiligheidsmonitor en de politieregistratie hebben we de overlastindicatoren 
geselecteerd die het beste aansluiten op de typen overlast waar de verwijderingsbevelen 
op in spelen. We hebben onze keuze gebaseerd op de belangrijkste aanleidingen 
waarvoor op dit moment verwijderingsbevelen worden uitgevaardigd (zie hoofdstukken 2 
t/m 4) of die gerelateerd zijn aan het type overlast en op de overlastsoorten die de 
burgemeester in de aanwijzingsbesluiten benoemd heeft. Alle relevante factoren staan 
opgenomen in tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1 Relevante overlastgedraging en per overla stgebied a 

subjectieve indicatoren 
algemeen 

overlastgebied 

dealer- 
overlast- 
gebied 

uitgaans-
overlast-
gebied 

drugsoverlast x x x 

overlast zwervers en daklozen x   

dronken mensen op straat   x 

subjectieve veiligheidsindex x   

objectieve indicatoren       

objectieve veiligheidsindex x   

openlijk gebruik  x x x 

nepdope  x x x 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen  x  x 

bedelen  x   

slapen op of aan de weg  x   

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen  x  x 

tippelen  x   

messenverbod  x   

drugshandel x x    
a In het uitgaansoverlastgebied zijn er drie overlastgedragingen (drugsoverlast, openlijk gebruik en nepdope) 
toegevoegd  in vergelijking met de vorige rapportage. 
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1.1  Beleving overlast  

In deze paragraaf laten we de ontwikkeling zien van drie relevante en in de 
Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland beschikbare overlastindicatoren: overlast 
zwervers en daklozen, drugsoverlast en dronken mensen op straat. Voor het algemene 
overlastgebied kijken we naar drugsoverlast en overlast van zwervers en daklozen. Voor 
het dealeroverlastgebied naar drugsoverlast en voor het uitgaansoverlastgebied naar 
drugsoverlast en dronken mensen op straat (zie tabel 1.2).  
 
Tabel 1.2 Relevante overlastgedragingen per overlas tgebied 

  drugsoverlast 

overlast 
zwervers en 

daklozen 

dronken 
mensen op 

straat 

algemeen overlastgebied x x  

dealeroverlastgebied x   

uitgaansoverlastgebied  x   x  
  

 
 
Algemene overlastgebieden  
 
De overlast van zwervers en daklozen is volgens bewoners in alle drie de algemene 
overlastgebieden (Centrum, Zuidoost en Oost) afgenomen tussen 2008 en 2012 (tabel 
1.3). Deze afname was in alle drie de gebieden sterker dan gemiddeld in Amsterdam. 
Tussen 2012 en 2013 is de overlast van zwervers en daklozen ongeveer gelijk gebleven 
in overlastgebied Centrum, iets toegenomen in overlastgebied Zuidoost en iets 
afgenomen in overlastgebied Oost. 
 
De drugsoverlast in overlastgebied Centrum is sterk afgenomen tussen 2008 en 2012 en 
licht afgenomen tussen 2012 en 2013. Hetzelfde geldt voor de ervaren drugsoverlast in 
overlastgebied Zuidoost. In Amsterdam is de ervaren drugsoverlast minder sterk 
afgenomen in deze periode.  
In overlastgebied Oost is de ervaren drugsoverlast tussen 2008 en 2012 toegenomen en 
tussen 2012 en 2013 licht afgenomen, maar ligt in 2013 nog wel boven het niveau van 
2008. 
 
Tabel 1.3 Beleving overlast in algemene overlastgeb ied, 2008-2013 (procenten ‘komt vaak voor’) 

  2008 2012 2013 

overlast zwervers, daklozen in algemeen overlastgebied Centrum 27,6 13,0 13,3 

overlast zwervers, daklozen in algemeen overlastgebied Zuidoost 15,7 8,7 11,0 

overlast zwervers, daklozen in algemeen overlastgebied Oost 16,8 8,9 6,6 

overlast zwervers, daklozen in Amsterdam 5,4 5,0 4,5 

drugsoverlast in algemeen overlastgebied Centrum 41,1 27,1 24,7 

drugsoverlast in algemeen overlastgebied Zuidoost 32,5 22,3 19,1 

drugsoverlast in algemeen overlastgebied Oost 15,2 22,0 19,8 

drugsoverlast in Amsterdam 8,2 7,8 7,2   
bron: Veiligheidsmonitor Amsterdam/Amstelland 
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Dealeroverlastgebieden 
 
Tussen 2008 en 2012 is de ervaren drugsoverlast in de dealoverlastgebieden Centrum 
(DOG 1.1 en 1.2) en in het dealeroverlastgebied Zuidoost (DOG 3.1) sterk afgenomen. 
Tussen 2012 en 2013 is de ervaren drugsoverlast in de dealeroverlastgebieden Centrum 
licht afgenomen en in het dealeroverlastgebied Zuidoost licht toegenomen. 
Gemiddeld in Amsterdam is de ervaren drugsoverlast licht afgenomen tussen 2008 en 
2013.  
 
Tabel 1.4 Beleving overlast in dealeroverlastgebied en, 2008-2013 (procenten ‘komt vaak voor’) 

  2008 2012 2013 

drugsoverlast in dealeroverlastgebieden Centrum 50,4 33,3 28,1 

drugsoverlast in dealeroverlastgebied Zuidoost 40,0 23,1 25,0 

drugsoverlast in Amsterdam 8,2 7,8  7,2  
 bron: Veiligheidsmonitor Amsterdam/Amstelland 

 
 
Uitgaansoverlastgebieden 
 
De ervaren drugsoverlast is tussen 2008 en 2013 licht gestegen, maar is tussen 2012 en 
2013 stabiel gebleven. Gemiddeld in Amsterdam is de ervaren drugsoverlast licht 
afgenomen in deze periode. 
Het aandeel bewoners uit uitgaansgebied Centrum dat dronken mensen op straat 
waarneemt is tussen 2008 en 2012 gestegen en tussen 2012 en 2013 weer gedaald 
(maar nog wel boven het niveau van 2008). Sinds juli 2009 kunnen er in dit gebied 
verblijfsverboden uitgevaardigd worden. Gemiddeld in Amsterdam is aandeel dat 
dronken mensen waarneemt ongeveer gelijk gebleven.  
 
Tabel 1.5 Beleving overlast in uitgaansoverlastgebi ed, 2008-2013 (procenten ‘komt vaak voor’) 

  2008 2012 2013 

drugsoverlast in uitgaansgebied Centrum 14,5 16,2 16,7 

drugsoverlast in Amsterdam 8,2 7,8 7,2 

dronken mensen op straat in uitgaansgebied Centrum 61,8 82,4 68,3 

dronken mensen op straat in Amsterdam 12,0 12,4 11,5   
                                          bron: Veiligheidsmonitor Amsterdam/Amstelland 

 
 
1.2  Subjectieve en objectieve index 

Om aan de veelheid van politiecijfers betekenis te geven produceerde O+S jaarlijks 
tussen 2003 en 2013 een objectieve en een subjectieve veiligheidsindex. Beide indexen 
samen duiden de veiligheid van een buurt aan. De objectieve veiligheidsindex laat zien of 
in een buurt veel delicten worden gepleegd en in hoeverre er sprake is van overlast. Aan 
de hand van het aantal aangiften en zelf gerapporteerd slachtofferschap krijgt elke buurt 
een score toebedeeld. De score 100 staat voor het Amsterdams gemiddelde in 2003. 
Hoe lager de score op de index, hoe veiliger de buurt. De subjectieve veiligheidsindex 
volgt hoe Amsterdammers de veiligheid van hun woonomgeving ervaren. Er wordt 
rekening gehouden met de mate waarin burgers bepaalde plekken in hun woonomgeving 
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mijden, de mate waarin zij zich onveilig voelen en hoe vaak bewoners buurtproblemen 
signaleren. Ook hier geldt: 100 is de gemiddelde score in 2003 en hoe lager de score 
hoe veiliger de buurt. In 2014 komen er drie nieuwe indexen.  
 
Deze indexen zijn alleen beschikbaar op buurtcombinatieniveau. De verschillende 
overlastgebieden omvatten soms complete buurtcombinaties, maar soms ook alleen een 
of twee buurten van een buurtcombinatie, zie bijlage 2. In deze paragraaf beschrijven we 
dan de gehele buurtcombinatie waar deze buurt(en) deel van uitmaken. Het is belangrijk 
deze kanttekening bij de lezing in het achterhoofd te houden.  
 
Algemene en dealeroverlastgebieden 
 
Tabellen 1.6 en 1.7 laten de ontwikkeling van de subjectieve en objectieve 
veiligheidsindexen zien tussen 2008 en 2013 in de algemene overlastgebieden en de 
dealeroverlastgebieden in Centrum en Zuidoost.  
 
Tabel 1.6 Ontwikkeling subjectieve index in de buur tcombinaties in algemene en dealer- 
overlastgebieden, 2008-2013 

Centrum   overlastgebied 2008 2012 2013 

A00 Burgwallen-Oude Zijde algemeen en DOG 1.1 112 87 88 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde algemeen en DOG 1.2 92 96 90 

A04 Nieuwmarkt/Lastage algemeen 80 71 64 

Zuidoost           

T92 Amstel III/Bullewijk algemeen  -  -  - 

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) algemeen + DOG 3.2 107 103 104 

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) algemeen 99 100 104 

Oost           

M29 Dapperbuurt algemeen 99 91 99 

      

Amsterdam   63 59 60  

 
Tabel 1.7 Ontwikkeling objectieve index in de buurt combinaties in algemene en dealer- 
overlastgebieden, 2008-2013 

Centrum   overlastgebied 2008 2012 2013 

A00 Burgwallen-Oude Zijde algemeen en DOG 1.1 229 94 97 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde algemeen en DOG 1.2 147 129 127 

A04 Nieuwmarkt/Lastage algemeen 123 97 85 

Zuidoost           

T92 Amstel III/Bullewijk algemeen  -  -  - 

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) algemeen + DOG 3.2 126 83 81 

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) algemeen 112 68 74 

Oost           

M29 Dapperbuurt algemeen 92 91 100 

      

Amsterdam   88 70 68  
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Algemene overlastgebieden 
In Centrum zien we een afname (dus verbetering) van beide indexen tussen 2008 en 
2013. In Zuidoost zijn de ontwikkelingen minder eenduidig. De objectieve index is in 
Bijlmer Centrum licht afgenomen, maar in Bijlmer Oost licht toegenomen. De objectieve 
index is wel in beide buurten in Zuidoost afgenomen. De objectieve index in 
overlastgebied Oost is tussen 2008 en 2013 toegenomen, de subjectieve index fluctueert 
in deze periode tussen de 90 en de 100. 
Gemiddeld in Amsterdam zijn beide indexen licht afgenomen tussen 2008 en 2013. 
 
Dealeroverlastgebieden 
De dealeroverlastgebieden in Centrum en Zuidoost zijn gelegen in de algemene 
overlastgebieden in deze stadsdelen, namelijk in de Burgwallen-Oude Zijde en de 
Burgwallen Nieuwe Zijde in stadsdeel Centrum en in Bijlmer Centrum in stadsdeel 
Zuidoost. In alle dealeroverlastgebieden zijn zowel de objectieve index als de subjectieve 
index afgenomen in de periode 2008-2013. 
 
Uitgaansoverlastgebieden 
 
Tabellen 1.8 en 1.9 laten de ontwikkeling van de subjectieve en objectieve 
veiligheidsindexen zien tussen 2008 en 2013 in het uitgaansgebied in Centrum. 
De subjectieve index is redelijk stabiel in het gebied, alleen in de Grachtengordel Zuid is 
de index toegenomen. Bij de objectieve index zien we meer ontwikkelingen. Op de 
Burgwallen-Nieuwe Zijde en in de Grachtengordel is er sprake van een afname, op de 
Weteringschans is de objectieve veiligheidsindex juist toegenomen. 
 
Tabel 1.8 Ontwikkeling subjectieve index in de buur tcombinaties in uitgaansgebieden, 2008-2013 

      2008 2012 2013 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde  92 96 90 

A02 Grachtengordel-West  64 58 53 

A03 Grachtengordel-Zuid  53 63 75 

A07 Weteringschans  64 59 64 

  Amsterdam   74 73 74  
  

 
 
Tabel 1.9 Ontwikkeling objectieve index in de buurt combinaties in uitgaansgebieden, 2008-2013 

      2008 2012 2013 

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde  147 129 128 

A02 Grachtengordel-West  72 70 60 

A03 Grachtengordel-Zuid  107 104 95 

A07 Weteringschans  100 104 107 

  Amsterdam   88 70 68  
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1.3  Overlast in politiecijfers 

In deze paragraaf laten we de ontwikkeling zien van de relevante en bij de politie 
aanwezige registraties betreffende de overlast waar de verwijderingsbevelen zich op 
richten. We hebben onze keuze gebaseerd op de belangrijkste aanleidingen waarvoor op 
dit moment verwijderingsbevelen worden uitgevaardigd, op de overlastsoorten die de 
burgemeester in de aanwijzingsbesluiten benoemd heeft (zie tabel 1.10) en op de 
aanwezige politieregistraties. We kijken naar de politieregistraties in de jaren 2008, 2012, 
2013 en 2014, waarbij 2014 de periode oktober 2013-september 2014 betreft.  
 
Tabel 1.10 Relevante overlastgedraging en per overl astgebied a 

  
algemeen 

overlastgebied 
dealer-

overlastgebied 
uitgaans-

overlastgebied 

openlijk gebruik (apv asd) (R1113) x x x 

nepdope (apv asd) (R1114) x x x 

3.1.1 drugshandel x x x 
samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 
(apv asd) (R1121) x  x 

messenverbod (apv asd) (R1115) x  x 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen (apv asd) (R1118) x   

bedelen (apv asd) (R1133) x   

slapen op of aan de weg (apv asd) (R1117) x   

tippelen (apv asd) (R1112) x      
a In het uitgaansoverlastgebied zijn er drie overlastgedragingen (drugsoverlast, openlijk gebruik en nepdope) 
toegevoegd  in vergelijking met de vorige rapportage. 

 
Algemene overlastgebieden 
 
Tabel 1.11 geeft weer in hoeverre bepaalde bij de politie geregistreerde incidenten zich 
ontwikkeld hebben in overlastgebied Centrum tussen 2008 en 2014. Behalve 
samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen zijn alle soorten incidenten sterk 
afgenomen in deze periode. De sterkste afname zien we bij openlijk gebruik, van 1328 
incidenten in 2008 naar 282 incidenten in 2014. Opvallend is dat tussen 2013 en 2014 
alle incidenten (licht) zijn toegenomen. In heel Amsterdam zien we ook een grote afname 
van incidenten tussen 2008 en 2013 en een lichte toename tussen 2013 en 2014 (zie 
tabel 1 in bijlage 3). 
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Tabel 1.11 Incidenten in het algemene overlastgebie d Centrum, 2008-2014 

  2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik 1328 172 224 282 

nepdope 1564 1156 1109 1313 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 267 459 417 473 

bedelen 459 286 308 312 

slapen op of aan de weg 962 416 420 593 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 298 205 119 158 

tippelen 42 17 5 13 

messenverbod 252 169 200 233 

drugshandel 709 262 301 348  
* betreft de periode oktober 2013-september 2014  

 
Ook in het algemene overlastgebied in Zuidoost is het openlijk gebruik sterk afgenomen 
tussen 2008 en 2014, namelijk van 213 incidenten in 2008 naar 44 incidenten in 2014. 
Daarnaast is het aantal incidenten hinderlijk gedrag in of bij gebouwen sterk afgenomen 
in deze periode. Samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen is, vergelijkbaar 
het stadsdeel Centrum, sinds 2008 alleen maar toegenomen. 
 
Tabel 1.12 Incidenten in het algemene overlastgebie d Zuidoost, 2008-2014 

  2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik 213 16 11 44 

nepdope 11 4 2 1 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 50 65 84 156 

bedelen 35 53 46 32 

slapen op of aan de weg 13 6 9 7 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 351 131 89 68 

tippelen 11 3 1 0 

messenverbod 104 63 59 75 

drugshandel 371 272 335 270  
* betreft de periode oktober 2013-september 2014  

 
De meeste incidenten zijn tussen 2013 en 2014 toegenomen in het algemene 
overlastgebied Oost (tabel 1.13). Sinds oktober 2013 is de Dapperbuurt in stadsdeel 
Oost aangewezen als algemeen overlastgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Gemeente Amsterdam 
Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwijderingsbevelen Amsterdam 2013-2014 

23  

Tabel 1.13 Incidenten in het algemene overlastgebie d Oost, 2008-2014 

  2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik 0 2 2 12 

nepdope 0 3 3 25 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 0 7 10 34 

bedelen 4 9 17 38 

slapen op of aan de weg 4 4 6 2 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 2 4 6 32 

tippelen 0 0 0 0 

messenverbod 6 0 6 11 

drugshandel 19 21 33 39  
* betreft de periode oktober 2013-september 2014  

 
 
Dealeroverlastgebieden 
 
In de dealeroverlastgebieden kijken we naar de ontwikkeling van openlijk gebruik, 
nepdope en drugshandel.1 In de dealeroverlastgebieden in Centrum (DOG 1.1 en 1.2) 
zijn deze incidentsoorten sterk afgenomen tussen 2008 en 2013 (tabel 1.14). Tussen 
2013 en 2014 zijn ze echter weer (licht) toegenomen, maar niet tot het niveau in 2008. 
 
In het dealeroverlastgebied in Zuidoost (DOG 3.2) zijn openlijk gebruik en drugshandel 
sterk afgenomen tussen 2008 en 2014 (tabel 1.14). Nepdope kwam en komt nauwelijks 
voor in het dealeroverlastgebied Zuidoost. 
 
Tabel 1.14 Incidenten in de dealeroverlastgebieden,  2008-2014 

Centrum 2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik  1166 71 60 67 

nepdope  1549 1112 1047 1259 

drugshandel 632 136 128 177 

Zuidoost 2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik  98 11 7 3 

nepdope  2 1 0 0 

drugshandel 86 53 54 31  
* betreft de periode oktober 2013-september 2014  

 
 
Uitgaansgebied 
 
In het uitgaansgebied kijken we naar vijf incidenten relevant voor het uitvaardigen van 
een uitgaansbevel: openlijk gebruik, nepdope, drugshandel, samenscholing, 
ongeregeldheden en ordeverstoringen en messenverbod. Alleen openlijk gebruik is iets 
afgenomen in de periode 2008-2014 (tabel 1.15). De rest van de incidentsoorten zijn juist 
toegenomen in deze periode, met name samenscholing, ongeregeldheden en 

                                                      
1
 Hoewel openlijk gebruik geen grond is om een dealerbevel op te leggen, is ervoor gekozen om deze indicator 

te gebruiken om drugsoverlast aan te tonen. Openlijk gebruik heeft een aanzuigende werking op dealers. 
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ordeverstoringen. In 2008 waren er 94 incidenten van deze aard, in 2014 waren dat er 
681. De toename vond vooral plaats tussen 2008 en 2012. 
 
Tabel 1.15 Incidenten in het uitgaansgebied Centrum , 2008-2014 

  2008 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik 16 2 7 9 

nepdope 14 88 161 146 

drugshandel 153 164 153 163 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 94 544 568 681 

messenverbod 25 27 27 44  
* betreft de periode oktober 2013-september 2014  

 
 
1.4  Samenvatting ontwikkeling overlast 2012-2014 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de ontwikkeling tussen 2008-2012 en de 
ontwikkeling tussen 2012-2013/2014. In deze samenvattende paragraaf gaan we in op 
de periode 2012-2013/2014.  
 
Algemene overlastgebieden 
 
In tabel 1.16 worden de bevindingen in dit hoofdstuk samengevat voor de algemene 
overlastgebieden Centrum, Zuidoost en Oost. Voor de objectieve indicatoren (met 
uitzondering van de objectieve index) vergelijken we 2012 met periode oktober 2013 t/m 
september 2014 (deze periode noemen we 2014) en voor de overige indicatoren 
vergelijken we 2012 met 2013 (deze periode noemen we 2013). 
 
Centrum 
Openlijk gebruik, nepdope, slapen op of aan de weg, messenverbod en drugshandel zijn 
in de periode toegenomen. Alleen hinderlijk gedrag in of bij gebouwen en ervaren 
drugsoverlast is licht afgenomen. De rest van de indicatoren is stabiel gebleven. 
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Tabel 1.16 Samenvatting overlastindicatoren algemee n overlastgebieden, 2012 – 2013/ 2014                                        

    
af- of toename 

  

subjectieve indicatoren (2012-2013) 

algemeen 
overlastgebied 

Centrum 

algemeen 
overlastgebied 

Zuidoost 

algemeen 
overlastgebied 

Oost 

ervaren overlast zwervers en daklozen 0 + - 

ervaren drugsoverlast - - - 

subjectieve index 0 0 0 

objectieve indicatoren (2012-2014)    

objectieve index (2012-2013) 0 0 0 

openlijk gebruik  ++ ++ ++ 

nepdope  + 0 ++ 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen  0 ++ ++ 

bedelen  0 - - ++ 

slapen op of aan de weg  ++ 0 0 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen  - - - ++ 

tippelen  0 0 0 

messenverbod  ++ + + 

drugshandel + 0 ++  
- - sterke afname, - lichte afname 0 stabiele situatie + lichte toename ++ sterke toename 

 
Zuidoost  
In algemeen overlastgebied Zuidoost zijn openlijk gebruik en samenscholing, 
ongeregeldheden en ordeverstoringen sterk toegenomen tussen 2012 en 2014. De 
ervaren drugsoverlast is licht toegenomen. Dedelen en hinderlijk gedrag zijn sterk 
afgenomen. De rest van de indicatoren zijn (ongeveer) stabiel gebleven. 
 
Oost 
In het algemeen overlastgebied Oost zijn openlijk gebruik, nepdope, samenscholing, 
ongeregeldheden en ordeverstoringen, bedelen, hinderlijk gedrag in of bij gebouwen en 
drugshandel sterk toegenomen tussen 2012 en 2013/2014. Messenverbod is licht 
toegenomen in deze periode. Ervaren overlast zwervers en daklozen en ervaren 
drugsoverlast zijn licht afgenomen. De overige indicatoren zijn stabiel gebleven. 
 
 
Dealeroverlastgebieden 
 
Centrum 
In de dealeroverlastgebieden in Centrum (DOG 1.1 en 1.2) is de ervaren drugsoverlast 
licht afgenomen tussen 2012 en 2013 en nepdope en drugshandel zijn licht toegenomen 
tussen 2012 en 2013/2014. De rest van de indicatoren is stabiel gebleven. 
 
Zuidoost 
In het dealeroverlastgebied Zuidoost (DOG 3.2) is openlijk gebruik licht afgenomen en 
drugshandel sterk afgenomen. 
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Tabel 1.17 Samenvatting overlastindicatoren dealero verlastgebieden, 2012 – 2013/2014   

  
af- of toename 

subjectieve indicatoren (2012-2013) 
dealeroverlast-

gebieden Centrum 
dealeroverlast-

gebieden Zuidoost 

ervaren drugsoverlast - 0 

subjectieve index 0 0 

objectieve indicatoren (2012-2014)   

objectieve index (2012-2013) 0 0 

openlijk gebruik  0 - 

nepdope  + 0 

drugshandel + - -  
- - sterke afname, - lichte afname 0 stabiele situatie + lichte toename ++ sterke toename 

 
 
Uitgaansgebied 
 
De verschillende aan uitgaansoverlast gerelateerde overlastindicatoren staan 
samengevat in tabel 1.18. Openlijk gebruik, nepdope en messenverbod zijn sterk 
toegenomen in het uitgaansgebied. Samenscholing, ongeregeldheden en 
ordeverstoringen is licht toegenomen tussen 2012 en 2013/2014. Alleen het aantal 
dronken mensen op straat is volgens de bewoners sterk afgenomen. 
 
Tabel 1.18 Samenvatting overlastindicatoren uitgaan sgebied Centrum, 2012 – 2013/2014 

subjectieve indicatoren (2012-2013) af- of toename 

drugsoverlast 0 

dronken mensen op straat - - 

subjectieve index 0 

objectieve indicatoren (2012-2014)  

objectieve index (2012-2013) 0 

openlijk gebruik + + 

nepdope + + 

drugshandel 0 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen  + 

messenverbod + +  
- - sterke afname, - lichte afname 0 stabiele situatie + lichte toename ++ sterke toename 
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2  Algemene verwijderingsbevelen 

In dit hoofdstuk staat de stand van zaken en de ontwikkeling van de algemene 
verwijderingsbevelen tussen 2008 en 2014 centraal. Er zijn drie gebieden waarin 
algemene verwijderingsbevelen kunnen worden opgelegd:  
1. een deel van de binnenstad in stadsdeel Centrum (aangewezen in 2007 en uitgebreid 
in oktober 2013 met de Plantage- en Weesperbuurt), 
2. een gebied in Amsterdam Zuidoost (aangewezen in 2007 en uitgebreid in oktober 
2013 met het Arenagebied), 
3. een gebied in Oost, de Dapperbuurt (aangewezen in oktober 2013).  
Naast drugsoverlast en prostitutie kan ook algemene overlast met dit instrument worden 
aangepakt.  
 

 
 
Personen die binnen een half jaar drie keer een 24-uursverwijderingsbevel krijgen 
opgelegd, komen in aanmerking voor een verwijderingsbevel van 14 dagen. Zij 
ontvangen hiertoe bij het tweede verwijderingsbevel een waarschuwing. Indien de 
overtreder hierna binnen een jaar opnieuw een overtreding begaat, krijgt hij een 24-uur 
durend verwijderingsbevel en een voordracht voor een bevel van één maand. Bij de 
hierop volgende overtreding binnen een jaar volgt een 24-uurs bevel en een voordracht 
voor een verwijdering van drie maanden. Datzelfde geldt voor de volgende overtreding 
binnen een jaar; er wordt dan dus voor de tweede keer een drie maanden bevel 
opgelegd. Hierna begint de cyclus opnieuw. Overtreders die voor de zevende keer een 
overtreding begaan krijgen dus dezelfde maatregel als de zogenaamde ‘first-offenders’. 
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2.1  Recente toename aantal algemene bevelen  

Een 24-uursbevel wordt door de politie in mandaat namens de burgemeester aan de 
overlastgever gegeven. De gegevens over 24-uursbevelen zijn daarom afkomstig van de 
politie Amsterdam-Amstelland.  
 
In 2013 zijn er in totaal 966 verwijderingsbevelen van 24 uur uitgevaardigd: 866 in 
Centrum en 100 in Zuidoost (figuur 2.1). In 2014 zijn er in totaal 1398 
verwijderingsbevelen van 24 uur uitgevaardigd: 1088 in Centrum, 195 in Zuidoost en 115 
in Oost. Tussen 2013 en 2014 is het aantal uitgereikte verwijderingsbevelen dus licht 
toegenomen. 
 

 
De burgemeester vaardigt de bevelen van 14 dagen of langer uit. De bevoegdheid tot het 
opleggen van bevelen die langer duren dan 24 uur is niet aan de politie gemandateerd 
vanwege de zwaarte van de maatregel. De gegevens over bevelen die we in deze 
paragraaf gebruiken, zijn afkomstig van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
van de gemeente. 
 
In 2013 is er in Centrum voor 21 keer een bevel voor 14 dagen uitgevaardigd, 5 keer 
voor een maand en geen enkele keer voor drie maanden. In 2014 is er 37 keer een bevel 
voor 14 dagen uitgevaardigd, 9 keer een bevel voor een maand en 7 keer voor drie 
maanden. 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Ontwikkeling algemene verwijderingsbevel en voor 24 uur, 2008-2014  
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 Bron: Politie Amsterdam-Amstelland 
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Het aantal 14 dagen verwijderingsbevelen is in Centrum tussen 2008 en 2010 sterk 
gedaald en schommelt daarna tussen de 20 en de 60 bevelen (zie figuur 2.2). Bij de 
algemene verwijderingsbevelen van 1 en 3 maanden is de afname in Centrum iets meer 
doorgezet tussen 2010 en 2012. In Zuidoost zijn alle langere algemene verwijderings-
bevelen (14 dagen, 1 maand en 3 maanden) licht afgenomen tussen 2008 en 2013. 
Tussen 2013 en 2014 zijn deze bevelen weer licht toegenomen in Zuidoost. 
 
 
2.2  Verwijdering 24 uur vooral bij Burgwallen Oost  en Oude Kerk e.o. 

In 2014 zijn de meeste verwijderingsbevelen voor 24 uur uitgevaardigd bij de Burgwallen 
Oost en de Oude Kerk e.o. (zie tabel 2.3). In Zuidoost worden de meeste 24-uurs 
bevelen in 2014 uitgevaardigd in de Rechte H-buurt. In Oost zijn de meeste 24-
uursbevelen in de Dapperbuurt Noord uitgereikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2 Ontwikkeling algemene verwijderingsbevel en voor 14 dagen of langer, Centrum en Zuidoost*, 
2008-2014 
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*In Oost zijn er in 2014 2 verwijderingsbevelen voor                                 bron: directie OOV Gemeente Amsterdam 
14 dagen uitgereikt.  
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Tabel 2.3 Buurten met meeste verwijderingsbevelen 2 4 uur Centrum, Zuidoost en Oost 

Centrum 
aantal 

bevelen   Zuidoost 
aantal 

bevelen   Oost  
aantal 

bevelen 

Burgwallen Oost 305  Rechte H-buurt 76  Dapperbuurt Noord 65 

Oude Kerk e.o. 286  Amsterdamse Poort 61  Dapperbuurt Zuid 44 

Zuiderkerkbuurt 82  Hoofdcentrum Zuidoost 35  De Eenhoorn 4 

Kop Zeedijk 81  G-buurt West 9  Oosterpark 1 

Waterloopleinbuurt 77  Amstel III Deel C/D Noord 1  Polderweggebied 1 

Nieuwe Kerk e.o. 45  Hoptille 1    

Nieuwmarkt 42  Huntum 1    

Nieuwendijk Noord 39  Bijlmerpark West 1    

Hemelrijk 19  E-buurt 1    

Uilenburg 19   K-buurt Midden 1        
 bron: Poliitie Amsterdam-Amstelland 

 
 
2.3  Verwijdering 24 uur vooral voor nepdope 

Tabel 2.4 geeft voor 2013 en 2014 weer wat de top tien was van aanleidingen voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen van 24 uur. 
 
Nepdope is zowel in 2013 als in 2014 de belangrijkste aanleiding voor 
verwijderingsbevelen van 24 uur. Dit was ook in voorgaande jaren het geval. 
 
Tabel 2.4 Top tien aanleidingen verwijderingsbevele n 24 uur, (2013 en 2014)* 

  2013     2014 

Nepdope 488  Nepdope 685 

Bedelen 204  
Samenscholing, ongeregeldheden en 
ordeverstoringen 294 

Samenscholing, ongeregeldheden en 
ordeverstoringen 178  Openlijk gebruik 244 

Openlijk gebruik 171  Bedelen 231 

Messenverbod 93  Messenverbod 161 

Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 71  Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 115 

Overtreding overig (wetboek van strafrecht) 14  Overtreding overig (wetboek van strafrecht) 21 

Handel e.d. hard-drugs 11  Handel e.d. hard-drugs 20 

Overtreding apv 10  Bezit hard-drugs 18 
Gesignaleerd voor externe instantie/andere 
eenheid 7   Niet voldoen aan bevel/vordering 16  

*De politie kon geen onderscheid maken in de verschillende gebieden. bron: Politie Amsterdam-Amstelland 

 
 
2.4  Merendeel van de verwijderden krijgt een zorgc heck 

Indien personen die 14 dagen of meer verwijderd zijn geen bezwaar maken tegen 
gegevensuitwisseling, dan vindt een zogenaamde ‘zorgcheck’ plaats, waarbij 
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gecontroleerd wordt (door de GGD) of het verwijderingsbevel niet ten koste gaat van de 
medische zorg die een verwijderde krijgt.  
 
In Centrum heeft in de periode 2008-2014 bij tweederde van de verwijderden een 
zorgcheck plaatsgevonden. Bij de rest heeft de verwijderde bezwaar gemaakt tegen de 
gegevensuitwisseling. Ook in Zuidoost heeft in dezelfde periode bij tweederde van de 
verwijderden een zorgcheck plaatsgevonden. Het gaat hier (zeker in de laatste jaren) 
echter maar om een klein aantal verwijderden (voor alle gegevens zie tabel 2.5). 
 
Tabel 2.5 Zorgcheck algemene verwijderingsbevelen C entrum en Zuidoost, 2008-2014 

  
totale aantal 

bevelen 

aantal bevelen 
gegevens 

beschikbaar1 
aantal 

zorgcheck % zorgcheck 
aantal 

corridors 

Centrum 2008 530 530 363 68 1 

Centrum 2009 319 319 201 63 2 

Centrum 2010 100 100 54 54 2 

Centrum 2011 72 63 31 49 0 

Centrum 2012 57 35 22 63 1 

Centrum 2013 26 26 17 65 0 

Centrum 2014 39 39 25 64 0 

Zuidoost 2008 55 55 35 64 7 

Zuidoost 2009 23 23 12 52 4 

Zuidoost 2010 21 21 13 62 2 

Zuidoost 2011 10 7 7 100 4 

Zuidoost 2012 15 5 5 100 2 

Zuidoost 2013 0 0 0 0 0 

Zuidoost 2014 13 13 7 54 2 

Oost 2014 2 2 1 50 0  
1 De administratie is in 2011 en 2012 in een bepaalde periode niet 
bijgehouden     

bron: directie OOV Gemeente 
Amsterdam 

 
Uit een zorgcheck kan naar voren komen dat er een zogenaamde ‘corridor’ moet worden 
ingesteld. De betrokkene mag op bepaalde tijden via een vastgestelde route het 
overlastgebied in om zorg te ontvangen. Het aantal corridors blijkt in alle jaren gering te 
zijn. 
 
  

2.5  Zelden bezwaar en klein aandeel overtredingen 

Door personen die een verwijderingsbevel hebben ontvangen wordt slechts zelden, 
namelijk zes keer, bezwaar aangetekend in 2013-2014 (vijf in Centrum, een in Zuidoost). 
In 2012 was dat drie keer.  
 
In 2013 is 496 keer een algemeen verwijderingsbevel overtreden (van 24 uur-3 
maanden)2, door 207 personen. In 2014 was dit 631 keer, door 265 personen. 

                                                      
2
 Niet voldoen aan een bevel/vordering van een verblijfsverbod. Bij de algemene verwijderingsbevelen gaat het 

om een zogenaamd ‘incident F18’.  



 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwijderingsbevelen Amsterdam 2013-2014 

32 

 
 

2.6  Leeftijd en woonplaats 

De gemiddelde leeftijd van verwijderden voor 14 dagen en langer ligt in 2014 hoger dan 
die van verwijderden voor 24 uur. De verwijderden voor 24 uur waren gemiddeld 36 jaar, 
de verwijderden voor 14 dagen of langer 40 jaar (Centrum) en 50 jaar (Zuidoost). Dat is 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 

Iets meer dan de helft van de unieke personen die een verwijderingsbevel hebben 
gekregen voor 24 uur in 2014 woont in Amsterdam (55%), dat was ook in 2012 het geval. 
Een deel van verwijderden komt van buiten de stad (20%). Van de overige personen is 
de woonplaats niet bekend (25%). Ook iets meer dan de helft van de verwijderden die 14 
dagen of langer (dus 1 en 3 maanden) verwijderd zijn wonen in Amsterdam: 58% in 
20143.  
 
 
2.7  Alle verwijderden ook van andere incidenten ve rdacht 

Voor de personen die in 2013 en 2014 een verwijderingsbevel hebben ontvangen voor 
24 uur of langer is nagegaan of ze in de vijf voorafgaande jaren al verdacht waren van 
andere incidenten4. Figuur 2.6 laat zien dat alle verwijderden tenminste van 1 ander 
incident verdacht zijn in de periode tussen 2009 en 2014.  
 
Figuur 2.6 Incidenten waarvan in 2013 en 2014 verwi jderden de afgelopen 5 jaar verdacht zijn (procente n) 

                               2013                               2014 
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 bron: politie Amsterdam-Amstelland 

                                                      
3
 Bij deze gegevens gebruiken we i.t.t. de andere tabellen over verwijderingsbevelen van 14 dagen of langer de 

politieregistratie als bron (bij de gemeente is de woonplaats niet bekend). Hierdoor komt het totale aantal 

bevelen niet overeen. Dit komt doordat er een discrepantie is tussen de gegevens van de politie en de 

gemeente. Meer hierover staat in de  rapportage: Stand van Zaken Verwijderingsbevelen Amsterdam 2010).   
4 In het aan O+S aangeleverde politiebestand is een telling gemaakt van het aantal incidenten (hoofd en sub) 

gepleegd tussen 01-10-2009 en 01-10-2014. Het gaat hierbij om incidenten gepleegd door personen welke in 

de periode oktober 2012 t/m september 2013 en oktober 2013 t/m september 2014 een DOG maatregel 

hebben gekregen.  
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3  Verwijderingsbevelen dealers 

In dit hoofdstuk worden de verwijderingsbevelen voor dealers besproken. Er zijn drie 
dealeroverlastgebieden: Oude Burgwallen in stadsdeel Centrum (DOG 1.1) Nieuwezijds 
Voorburgwal in stadsdeel Centrum (DOG 1.2.) en Flierbosdreef in stadsdeel Zuidoost 
(DOG 3.2). 
 

 
 
Wanneer het aannemelijk is dat iemand in deze gebieden op straat is om drugs of daarop 
gelijkende waar te verkopen of te koop aan te bieden (en één antecedent op zijn naam 
heeft staan) wordt het dealerbevel toegepast. Dit betekent dat de dealer drie maanden 
niet in het gebied mag komen. Bij herhaling binnen 1 jaar volgt een verwijdering van zes 
maanden.  
 
  
3.1  Toename verwijderingsbevelen dealers 

In 2013 zijn er 396 verwijderingsbevelen van drie maanden voor dealers uitgedeeld. Dat 
is meer dan de jaren daarvoor. In 2014 is er echter een afname en zijn er 338 bevelen 
uitgedeeld. Dat is wel boven het niveau van 2012. Verreweg het grootste aantal bevelen 
voor drie maanden is opgelegd aan (nepdope) dealers op de Wallen (80% in zowel 2013 
als in 2014). 
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Tabel 3.1 Verwijderingsbevelen dealers voor 3 maand en per dealeroverlastgebied, 2010-2014 

  
Wallen 

(DOG 1.1) 

Nieuwezijds-
Voorburgwal 

(DOG 1.2) 
Flierbosdreef 

(DOG 3.2) 
Ganzenpoort 

(DOG 3.1)* 

Parool 
Driehoek 

(DOG 3.3)* totaal 

2010 318 -- 23 4 9 354 

2011 241 -- 7 1 4 253 

2012 268 18 3 0 0 289 

2013 318 78 0 -- -- 396 

2014 272 66 0 -- -- 338  
* in 2013-2014 geen overlastgebied meer. bron: Directie OOV, gemeente Amsterdam 

 
Wanneer dealers voor een tweede keer een dealerbevel krijgen opgelegd, betreft dit een 
verbod van zes maanden. In 2013 hebben 126 verwijderde dealers opnieuw een 
overtreding begaan, waardoor ze een verwijdering voor zes maanden kregen opgelegd 
(zie tabel 3.2). Dit aantal ligt hoger dan in 2012. In 2014 zijn 140 verwijderde dealers 
opnieuw een overtreding begaan. Bijna alle zes maanden bevelen zijn op de Wallen 
uitgevaardigd. 
 
Tabel 3.2 Verwijderingsbevelen dealers voor 6 maand en per dealeroverlastgebied, 2010-2014 

  
Wallen 

(DOG 1.1) 

Nieuwezijds-
Voorburgwal 

(DOG 1.2) 
Flierbosdreef 

(DOG 3.2) 
Ganzenpoort 

(DOG 3.1)* 

Parool 
Driehoek 

(DOG 3.3)* totaal 

2010 71 -- 0 0 0 71 

2011 130 -- 2 0 0 130 

2012 116 0 0 0 0 116 

2013 117 9 0 -- -- 126 

2014 127 13 0 -- -- 140  
* In 2013-2014 geen overlastgebied meer.  bron: Directie OOV, gemeente Amsterdam 
 

In totaal zijn er in 2014 478 dealerbevelen uitgevaardigd: 338 voor drie maanden en 140 
voor zes maanden. Dat is hoger dan in de voorgaande jaren. 
 
 
3.2  Meer dealers maken bezwaar tegen zorgcheck  

Indien een verwijderde geen bezwaar maakt tegen gegevensuitwisseling, vindt een 
‘zorgcheck’ plaats, waarbij gecontroleerd wordt (door de GGD) of het verwijderingsbevel 
niet ten koste gaat van de medische zorg die een verwijderde krijgt. In 2013 heeft 26% 
van de verwijderden een zorgcheck gekregen en in 2014 22%, beduidend minder dan in 
2012 (36%) en in 2010 (54%). Het aandeel verwijderde dealers dat bezwaar aantekent 
tegen de zorgcheck is dus toegenomen.  
 
Verhoudingsgewijs geven dealers vaker aan dat ze een bezwaar hebben tegen 
gegevensuitwisseling voor de zorgcheck dan algemeen verwijderden (78% versus 33%). 
 
De zorgcheck leidde in 2013 tot acht corridors en in 2014 tot vijf corridors. In 2012 waren 
en 2011 waren er drie corridors ingesteld. 
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3.3  Zelden bezwaar tegen verwijderingsbevel 

Dealers die in 2010-2014 een verwijderingsbevel hebben gekregen, hebben hier zelden 
bezwaar tegen aangetekend: 10 in 2010 (2%), 12 in 2011 (3%), 6 in 2012 (2%) 1 in 2013 
(0,3%) en 10 in 2014 (3%). Eerder zagen we al dat ook tegen algemene 
verwijderingsbevelen zelden een bezwaar is aangetekend. 
 
 
3.4  Leeftijd en woonplaats 

De gemiddelde leeftijd van de uit Centrum verwijderde dealers ligt in 2013 en 2014 op 35 
jaar. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De gemiddelde leeftijd van de verwijderde 
dealers is in 2012 iets lager dan de leeftijd van personen die een algemeen 
verwijderingsbevel hebben ontvangen (40 jaar Centrum, 50 jaar Zuidoost).  
 
Het merendeel van de verwijderde dealers komt uit Amsterdam, namelijk 78% in 2013 en 
2014. In 2012 kwam 83% uit Amsterdam. In vergelijking tot de personen die een 
algemeen verwijderingsbevel hebben gekregen komen de verwijderde dealers vaker uit 
Amsterdam. Bij deze algemene bevelen kwam namelijk 55% (24 uur verwijderden) en 
58% (14 dagen of langer verwijderden) uit Amsterdam.  
 
 
3.5  Alle verwijderden ook van andere incidenten ve rdacht 

Voor de personen die in 2013 en 2014 een dealerverwijderingsbevel hebben ontvangen 
is nagegaan of ze in de vijf voorafgaande jaren al verdacht waren van andere 
incidenten5. Figuur 3.3 laat zien dat alle verwijderden tenminste van 1 ander incident 
verdacht zijn geweest in de periode tussen 2009 en 2014.  
 
De dealerverwijderden hebben in vijf jaar tijd gemiddeld in totaal iets meer incidenten 
gepleegd dan de algemeen verwijderden (25 incidenten versus 20 incidenten). 
 

                                                      
5
 In het aan O+S aangeleverde politiebestand is een telling gemaakt van het aantal incidenten (hoofd en sub) 

gepleegd tussen 01-10-2009 en 01-10-2014. Het gaat hierbij om incidenten gepleegd door personen welke in 
de periode oktober 2012 tot oktober 2013 en/of oktober 2013 tot oktober 2014 een DOG maatregel hebben 
gekregen. 
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Figuur 3.3 Incidenten waarvan in 2013 en 2014 verwi jderden de afgelopen 5 jaar verdacht zijn 
(procenten) 

                              2013                               2014 
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 bron: politie Amsterdam-Amstelland 

 

3.6  Recidivecijfer hoog bij dealers 

Figuur 3.4 laat zien dat in 2013 bij 28% van de dealers die in de afgelopen 3 jaar een 
bevel hebben gekregen sprake is van een eerste bevel. In 2014 ging het om 24%. Zij 
hebben (nog) niet gerecidiveerd. Bij de overige driekwart is er sprake van twee t/m negen 
bevelen. Twee bevelen komt hierbij het meest voor (31% in 2013 en 29% in 2014). In 
2012 was er bij 57% sprake van een eerste bevel. 
 
Figuur 3.4 Incidenten waarvan in 2013 en 2014 verwi jderden de afgelopen 5 jaar verdacht zijn 
(procenten) 
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4  Verblijfsverboden uitgaansgebied 

Op 8 juli 2009 heeft de burgemeester een overlastgebied uitgaansgeweld aangewezen,  
waarbinnen zich onder andere het Rembrandt- en Leidseplein bevinden.  
In dit hoofdstuk worden de stand van zaken en relevante ontwikkelingen besproken.  
 

 
 
In het uitgaansgebied is het mogelijk een verbod op te leggen aan personen die zich 
schuldig maken aan geweld en andere aan geweld gerelateerde delicten en 
overtredingen. Een verblijfsverbod geldt onmiddellijk en voor een heel weekend: van 
donderdagavond 18.00 uur tot zondagnacht 24.00 uur. In dat geval wordt de overtreder 
altijd aangehouden. Het verbod wordt namens de burgemeester door de politie (in 
mandaat) opgelegd. 
 
De politie ziet voornamelijk twee soorten overlastgevers die in aanmerking komen voor 
een verbod: een kwart bestaat uit een groep notoire (drugsgerelateerde) overlastgevers 
en driekwart uit bezoekers van buiten Amsterdam/toeristen die de stad voor één avond 
bezoeken. Vaak is er sprake van een combinatie van drank en drugsgebruik.  
 
In het algemeen is er op donderdag en zondag vooral overlast van studenten en 
toeristen, op vrijdag en zaterdag van eenmalige uitgaanbezoekers.  
 
 



 

  

Gemeente Amsterdam 
Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwijderingsbevelen Amsterdam 2013-2014 

39  

4.1  Afname verblijfsverboden  

In 2014 zijn er 97 verblijfsverboden uitgereikt in het overlastgebied uitgaansgeweld (tabel 
4.1). De meeste verboden zijn uitgereikt in de buurt Valkenburg (51).  
 
Het aantal verblijfsverboden is tussen 2010 en 2011 sterk toegenomen (429 naar 629) en 
vervolgens sterk afgenomen van 279 in 2012 naar 66 in 2013. Tussen 2013 en 2014 zijn 
het aantal uitgevaardigde verblijfsverboden dus weer toegenomen naar 97.  
 
Tabel 4.1 Aantal verblijfsverboden uitgaansgebied C entrum, 2010-2014 

    

2010 429 

2011 629 

2012 279 

2013 66 

2014 97  
  

 
 
4.2  Uitgaansverboden vooral voor samenscholing 

Zowel in 2013 als in 2014 is samenscholing een vaak voorkomende aanleiding voor een 
uitgaansverbod (tabel 4.2). Dit was ook in voorgaande jaren het geval. In 2014 zien we 
wel meer diversiteit in de aanleidingen van verblijfsverboden dan in voorgaande jaren. 
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Tabel 4.2 Aanleidingen van verblijfsverboden uitgaa nsgebied, 2013 en 2014 

2013 aantal 2014 aantal 
R1121 Samenscholing, ongeregeldheden 
en ordeverstoringen (apv asd) 34 

R1121 Samenscholing, ongeregeldheden 
en ordeverstoringen (apv asd) 50 

F000 Overtreding overig (wetboek van 
strafrecht) 15 

F000 Overtreding overig (wetboek van 
strafrecht) 13 

R1114 Nepdope (apv asd) 5 F10 Overige delicten openbare orde 9 

F10 Overige delicten openbare orde 2 F0010 Overtreding apv 7 
R1122 Aanbieden diensten op of aan de 
weg (apv asd) 1 R1114 Nepdope (apv asd) 6 

R1124 Alcoholverbod (apv asd) 1 
R1122 Aanbieden diensten op of aan de 
weg (apv asd) 3 

F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 1 
R1118 Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen 
(apv asd) 3 

R1113 Openlijk gebruik (apv asd) 1 F010 Openbare dronkenschap 3 

F72 Bezit overige wapens 1 R1120 Wildplassen (apv asd) 2 

  F51 Belediging 2 

  F40 Bezit hard-drugs (lijst 1) 2 

  D637 Personenvervoer 2 

  R1133 Bedelen (apv asd) 1 

  R1124 Alcoholverbod (apv asd) 1 

  R1115 Messenverbod (apv asd) 1 

  F41 Bezit softdrugs (lijst 2) 1 

  F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 1 

  A90 Overige (eenvoudige) diefstal 1 

    A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij 1 

totaal 61 totaal 109  
 bron: Politie Amsterdam-Amstelland 

 

 

4.3  Overtredingen verbijfsverbod uitgaansgebied to egenomen 

In 2014 zijn de verblijfsverboden in het uitgaansgebied 68 keer overtreden, door 27 
personen. In 2013 ging het nog om 15 overtredingen door 7 personen en in 2012 om 9 
overtredingen door 4 personen. Het aantal overtredingen van verblijfsverboden zijn dus 
toegenomen. 
 
 
4.4  Leeftijd en woonplaats 

De gemiddelde leeftijd van de personen die een verblijfsverbod voor het uitgaansgebied 
kregen ligt in 2014 op 30 jaar en in 2013 op 27 jaar. Deze leeftijd is redelijk stabiel in 
vergelijking met voorgaande jaren.  
De verwijderden in uitgaansgebieden zijn gemiddeld veel jonger dan de personen die 
een algemeen verwijderingsbevel hebben ontvangen: 36 jaar gemiddeld bij 
verwijderingsbevelen van 24 uur,  respectievelijk 40 en 50 jaar gemiddeld bij 
verwijderingsbevelen van 14 dagen en langer (Centrum en Zuidoost). Ze zijn gemiddeld 
ook jonger dan de verwijderden met een dealerbevel: 35 jaar.  
 
Iets meer dan de helft van de unieke personen die een uitgaansbevel hebben gekregen 
in 2014 woont in Amsterdam: 62%. Dat is iets meer dan in 2013 (58%) en 2012 (55%). 
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4.5  Alle verwijderden ook van andere incidenten ve rdacht 

Voor de personen die in 2013 en 2014 een verblijfsverbod hebben ontvangen voor het 
uitgaansgebied is nagegaan of ze in de vijf voorafgaande jaren al verdacht waren van 
andere incidenten, Figuur 4.2 laat zien dat alle verwijderden tenminste van 1 ander 
incident (sub- en hoofdincidenten) verdacht zijn in de periode tussen 2009 en 2013 en de 
periode 2009 en 2014.  
 
Het merendeel was in 2013 verdacht van enkele incidenten, namelijk 65% van 1-5. In 
2014 werd de meerderheid juist van meer incidenten verdacht.  
 
Figuur 4.2 Incidenten waarvan personen met een uitg aansbevel in 2013 en 2014 de afgelopen 5 jaar 
verdacht zijn (procenten) 
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5  Match overlast en overlastgebieden 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de huidige overlastgebieden aansluiten op 
de overlast in Amsterdam in 2014. Hierbij is onderscheid gemaakt in algemene, 
drugsgerelateerde en uitgaansgerelateerde overlast. Vallen de hotspots van 
verschillende soorten overlast binnen de huidige gebieden? Zijn er (delen) van de 
gebieden waar de overlast (inmiddels) niet meer bovengemiddeld is of zijn er nieuwe 
gebieden waar een vergelijkbare mate van overlast is? Hiervoor is gebruik gemaakt van 
dezelfde subjectieve (Veiligheidsmonitor, subjectieve veiligheidsindex) als objectieve 
bronnen (politieregistratie, objectieve veiligheidsindex) als in hoofdstuk 1. 
 
 
5.1  Match beleving overlast en overlastgebieden 

In deze paragraaf gaan we na of de beleving van overlast door bewoners overeenkomt 
met de aangewezen overlastgebieden in Amsterdam. Tabel 5.1 laat zien van welke 
overlastgedragingen wij uitgaan dat ze vooral voorkomen in de verschillende soorten 
overlastgebieden. Wij gaan hiervan uit omdat het ten eerste de soorten overlast zijn, die 
zijn meegenomen in de aanwijzingsbesluiten van de burgemeester; ten tweede, het de 
soorten overlast zijn waarvan we in eerder onderzoek gezien hebben dat er geregeld een 
verwijderingsbevel voor wordt uitgevaardigd. Drugsoverlast is bijvoorbeeld een type 
overlast waarvoor men zowel een algemeen als een dealerbevel kan krijgen in de 
daarvoor aangewezen gebieden. (Hinderlijke) dronken mensen op straat kunnen 
verwijderd worden in het uitgaansoverlastgebied. Gegevens in deze paragraaf zijn 
afkomstig uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland, een vragenlijst die jaarlijks 
onder ongeveer 12.000 Amsterdamse bewoners wordt afgenomen. Sinds dit jaar is er 
een nieuwe veiligheidsmonitor. Ervaren overlast van zwervers en daklozen komt in deze 
nieuwe monitor niet meer voor, daarom worden hiervoor de gegevens uit 2013 gebruikt. 
 
Tabel 5.1 Veronderstelde relatie overlastgedraging en overlastgebied 

  
algemeen 

overlastgebied 
dealer 

overlastgebied 
uitgaans- 

overlastgebied 

drugsoverlast x x x 

overlast zwervers en daklozen x   

dronken mensen op straat     x  
  

 
 
Ervaren drugsoverlast 
 
Figuur 5.2 geeft weer in hoeverre bewoners stellen dat drugsoverlast vaak voorkomt in 
hun buurt. We hebben deze gegevens geïndexeerd door elke buurt te vergelijken met de 
gemiddelde Amsterdamse buurt. Buurten waar relatief gezien heel veel bewoners 
aangeven dat er sprake is van drugsoverlast zijn rood, buurten waar relatief veel 
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bewoners dit aangeven zijn oranje. Buurten met relatief heel weinig bewoners die 
drugsoverlast ervaren zijn donkergroen, buurten met weinig bewoners lichtgroen. Figuur 
1.2 laat zien dat de algemene overlastgebieden in Centrum, Zuidoost en Oost en de 
dealeroverlastgebieden in Centrum en Zuidoost goed overeenkomen met de buurten 
waar relatief veel bewoners drugsoverlast ervaren (de rode en oranje buurten). In het 
uitgaansoverlastgebied wordt relatief weinig drugsoverlast ervaren. 
 

Figuur 5.2 Ervaren drugsoverlast, overlastgebieden,  2014 

 

 
 
Er zijn wel enkele buurtcombinaties waar drugsoverlast volgens bewoners ook relatief 
heel vaak voorkomt, maar waar geen overlastgebied is: Volewijck, Nieuwendam-Noord 
en Banne Buiksloot in stadsdeel Noord, Slotermeer in stadsdeel Nieuw-West, de 
Westindische Buurt in stadsdeel West en tot slot Gein in stadsdeel Zuidoost.  
 
Ervaren overlast zwervers en daklozen 
 
Figuur 5.3 toont in welke buurten bewoners veel meer dan gemiddelde overlast van 
zwervers en daklozen ervaren. Ook hier omvatten de algemene overlastgebieden de 
buurten waar relatief vaak overlast wordt ervaren van zwervers en daklozen. Veel 
overlast van zwervers en daklozen vindt immers plaats in het Centrum en in Bijlmer 
Centrum, waar algemene overlastgebieden liggen. In stadsdeel Centrum zijn een aantal 
buurten waar veel overlast van zwervers wordt ervaren, die niet in het algemeen 
overlastgebied liggen maar daar wel aan grenzen. Er zijn echter ook buurten met veel 
overlast, die helemaal buiten de algemene overlastgebieden liggen. Het gaat hier om de 
buurten de Nieuwe Pijp, Hoofddorppleinbuurt, de Rijnbuurt en de Schinkelbuurt in 
stadsdeel Zuid en De Punt in stadsdeel Nieuw-West. 
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Figuur 5.3 Ervaren overlast zwervers en daklozen, o verlastgebieden, 2013 

 
 
 
Ervaren van dronken mensen op straat 
 
Figuur 1.4 geeft weer waar bewoners relatief vaak hinder ervaren van dronken mensen 
op straat. In het uitgaansgebied wordt zoals verondersteld relatief veel dronken mensen 
op straat ervaren. Er zijn echter ook een aantal buurten waar relatief meer overlast wordt 
ervaren, maar waar geen uitgaansverbod mag worden uitgevaardigd. Het gaat om de 
buurten Burgwallen-Oude Zijde en Burgwallen Nieuwe-Zijde in stadsdeel Centrum, 
Volewijck, Nieuwendam-Noord en Banne Buiksloot in stadsdeel Noord, Slotermeer en De 
Punt in stadsdeel Nieuw-West en Nellestein in stadsdeel Zuidoost. 
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Figuur 5.4 Ervaren van dronken mensen op straat, ov erlastgebieden, 2014  

 
 
 
5.2  Match veiligheidsindexen en overlastgebieden 

Figuren 5.5 en 5.6 laten de objectieve en subjectieve veiligheidsindexen zien in 2013. 
Omdat er sinds dit jaar een nieuwe Veiligheidsmonitor is en daarmee ook nieuwe 
indexen, worden de indexen uit 2013 gebruikt. Beide indexen samen duiden de veiligheid 
van een buurt aan. De objectieve veiligheidsindex laat zien of in een buurt veel delicten 
worden gepleegd en in hoeverre sprake is van overlast. De subjectieve veiligheidsindex 
volgt hoe Amsterdammers de veiligheid van hun woonomgeving ervaren. Bij beide 
indexen betreft een score van 100 het Amsterdams gemiddelde in 2003. Hoe lager in 
2013 de score op de index in een buurt is, hoe veiliger de buurt is in verhouding tot de 
gemiddelde veiligheid in 2003. Omdat in geheel Amsterdam zowel de objectieve als de 
subjectieve veiligheid tussen 2003 en 2012 sterk verbeterd is, liggen in veel buurten de 
indexen onder het gemiddelde van 2003 en zijn daarom licht- of donkergroen gekleurd. 
 
Bij de objectieve veiligheidsindex zien we dat er in Centrum twee buurten zijn die wel 
boven de gemiddelde index van 2003 liggen: de Burgwallen-Nieuwe Zijde en de 
Weteringschans. Deze buurten zijn qua aantal aangiften en zelf gerapporteerd 
slachtofferschap dus als relatief onveilig te beschouwen. De drie overlastgebieden 
(algemeen, dealer en uitgaan) omvatten deze drie buurten, er is dus een goede match 
tussen de overlastgebieden en de buurten met een hoge objectieve veiligheidsindex. Het 
algemene overlastgebied in Zuidoost en Oost en het dealeroverlastgebied in Zuidoost 
omvatten daarentegen alleen buurten met een relatief lage objectieve veiligheidsindex. 
Hier is er dus een minder goede match. 
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Bij de subjectieve index is er een goede match tussen de overlastgebieden in Zuidoost 
en de buurten met een hoge subjectieve veiligheidsindex, maar is er geen goede match 
in de overlastgebieden in stadsdeel Centrum. Daarnaast liggen er drie buurten in 
stadsdeel Nieuw-West (Slotermeer-Noordoost, Slotermeer-Zuidwest en 
Geuzenveld/Spieringhorn) waar de subjectieve index het hoogst is van heel Amsterdam.  
 
Figuur 5.5 Objectieve index, overlastgebieden, 2013  

 

 
 
Figuur 5.6 Subjectieve index, overlastgebieden, 201 3 
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5.3  Match overlastgedraging politieregistratie en overlastgebieden 

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre een match is tussen de locaties waar in 
oktober 2013-september 2014 overlastgedragingen hebben plaatsgevonden (aldus 
politieregistraties) en de huidige overlastgebieden. Tabel 5.7 laat zien van welke 
overlastgedragingen wij uitgaan dat ze vooral in de verschillende soorten 
overlastgebieden voorkomen. Wij gaan hiervan uit omdat het ten eerste de soorten 
overlast zijn die zijn meegenomen in de aanwijzingsbesluiten van de burgemeester en 
ten tweede de soorten overlast zijn (of gerelateerd is aan het type overlast) waarvan we 
in de voorgaande hoofdstukken gezien hebben dat er geregeld een verwijderingsbevel 
voor wordt uitgevaardigd. 
 
Tabel 5.7 Relevante overlastgedraging en per overla stgebied a 

  
algemeen 

overlastgebied 
dealer-

overlastgebied 
uitgaans-

overlastgebied 

openlijk gebruik (apv asd) (R1113) x x x 

nepdope (apv asd) (R1114) x x x 

3.1.1 drugshandel x x  
samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen 
(apv asd) (R1121) x  x 

messenverbod (apv asd) (R1115) x  x 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen (apv asd) (R1118) x  x 

bedelen (apv asd) (R1133) x   

slapen op of aan de weg (apv asd) (R1117) x   

tippelen (apv asd) (R1112) x      
a In het uitgaansoverlastgebied zijn er twee overlastgedragingen (openlijk gebruik en nepdope) toegevoegd  in 
vergelijking met de vorige rapportage. 

 
In figuur 5.8, 5.9 en 5.10 hebben we het aantal relevante overlastgedragingen per 
overlastgebied bij elkaar opgeteld.  
 
 
Algemeen overlastgebied 
 
Figuur 5.8 laat zien hoe vaak en waar in Amsterdam in 2014 de negen overlast-
gedragingen die aangepakt kunnen worden in een algemeen overlastgebied zijn 
voorgekomen. De meeste overlastgedragingen hebben plaatsgevonden in het centrum 
(met name op de Burgwallen) en in Zuidoost.  
 
In het algemeen overlastgebied Zuidoost blijken er drie hotspots van overlast te zijn: 
Hoofdcentrum Zuidoost (T92a), Amsterdamse Poort (T93e) en de Rechte H-buurt (T93g). 
Alle drie deze buurten bevinden zich in het algemene overlastgebied van Zuidoost.  
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Dealeroverlastgebied 
 
Figuur 5.9 laat zien hoe vaak en waar drugsoverlastgedragingen zijn voorgekomen in 
Amsterdam in 2014. De meeste drugsoverlastgedragingen komen in het centrum voor, 
vooral op de Wallen, wat onderdeel van de dealeroverlastgebieden DOG 1.1 en 1.2 is.  
 
In Zuidoost zijn er drie hotspots van drugsoverlastgedragingen: Hoofdcentrum Zuidoost 
(T92a), Amsterdamse Poort (T93e) en de Rechte H-buurt (T93g). Dat zijn dezelfde 
hotspots die we zagen wij de overlastgedragingen die relevant zijn voor de algemene 
verwijderingsbevelen. 

Figuur 5 .8 Negen overlastgedraging relevant voor a lgemeen verwijderingsbevel  
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Uitgaansbevelen  
 
Figuur 5.10 laat zien hoe vaak uitgaansoverlastgedragingen zijn voorgekomen in 
Amsterdam in 2014. De meeste uitgaansgerelateerde overlastgedragingen zijn gepleegd 
in stadsdeel Centrum. De hotspots liggen op de Wallen, de Reguliersbuurt en de 
Rembrandtpleinbuurt. Het uitgaansoverlastgebied omvat de Reguliers- en 
Rembrandtpleinbuurt. De Wallen maken geen deel uit van het uitgaansgebied, maar wel 
van het algemene overlastgebied in Centrum.  

Figuur 5.9 Drie overlastgedraging relevant voor dea lerverwijderingsbevel  
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Figuur 5.10 Vijf overlastgedragingen relevant voor uitgaansbevelen 
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Bijlage 1 Databronnen  

Er zijn verschillende bronnen gebruikt voor het huidige onderzoek. Deze worden in deze 
bijlage per hoofdstuk beschreven. 
 
Hoofdstuk 2, algemene verwijderingsbevelen 
 

1. Gegevens van de politie Amsterdam-Amstelland (via CIO) 
- verwijderingsbevelen voor 24 uur 
- aanleiding verwijderingsbevelen voor 24 uur 
- leeftijd verwijderden 24 uur  
- woonplaats verwijderden 24 uur - 3 maanden 
- criminele verleden verwijderden 24 uur - 3 maanden  
- overtredingen verwijderingsbevelen 24 uur - 3 maanden 

2. Gegevens gemeente Amsterdam (OOV) 
- verwijderingsbevelen 14 dagen - 3 maanden  
- leeftijd verwijderden 14 dagen - 3 maanden 
- zorgcheck 
- bezwaar 

De 24-uursbevelen worden door de politie uitgevaardigd, bevelen voor 14 dagen of meer 
door de gemeente. Er is daarom voor gekozen om voor de 24-uursbevelen zover 
mogelijk de gegevens van de politie Amsterdam-Amstelland te gebruiken en voor de 
bevelen van 14 dagen of meer zover mogelijk gegevens van de gemeente.  
 
Hoofdstuk 3, verwijderingsbevelen dealers 
 
Gegevens gemeente Amsterdam (OOV) 

- aantal en locatie 
- zorgcheck 
- bezwaar 
- leeftijd en woonplaats verwijderden  

 
Politie Amsterdam-Amstelland 

- criminele verleden verwijderden 
 

Hoofdstuk 4, verblijfsverboden uitgaansgebieden 
 
Gegevens van de politie Amsterdam-Amstelland (via CIO) 

- aantal, locatie en aanleiding verwijderingsbevelen 
- leeftijd en woonplaats verwijderden 
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Bijlage 2 Overlastgebieden 

Algemene overlastgebieden Centrum, Oost en Zuidoost  
 

 
 
 
Dealeroverlastgebieden Centrum en Zuidoost  
 

 



 

  

Gemeente Amsterdam 
Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwijderingsbevelen Amsterdam 2013-2014 

53  

 
 
Overlastgebied uitgaansgeweld Centrum 
 

 
 
 
 
Tabel 1 Buurten (of delen van) buurten waaruit de o verlastbuurten in 2014 bestaan 

  (delen van) buurten waaruit de overlastbuurten bestaan 

algemeen overlastgebied Centrum A00a t/m A00e, A01a t/m A01h, A04a t/m A04i, A05b en A08a 

algemeen overlastgebied Zuidoost T92a, T92b*, T93e t/m T93g, T93j, T94a, T94b, T94d, T94l en T94m 

algemeen overlastgebied Oost M29a t/m M29c* 

dealeroverlastgebied Centrum 1.1 A00a t/m A00e  

dealeroverlastgebied Centrum 1.2 A01b t/m A01h 

dealeroverlastgebied Zuidoost 3.2 T93e*, T93g* en T93k* 

uitgaansoverlastgebied Centrum A01i, A02e, A03a, A03b, A03e, A07a t/m A07d  
* zeer klein gedeelte van deze buurt in overlastgebied.  
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Tijdelijke uitbreiding overlastgebied 1 Centrum 
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Overlastgebied Zuidoost 
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Overlastgebied Oost 
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DOG maatregel 1.1 
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DOG maatregel 1.2 
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DOG maatregel 3.2 
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Overlastgebied verblijfsverbod 
uitgaansgebieden   
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Bijlage 3 Ontwikkeling overlast 
Amsterdam 

Tabel 1 Incidenten in Amsterdam, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

openlijk gebruik  1.637 781 598 466 217 274 378 

nepdope  1.595 1.735 1.449 1.542 1.269 1.291 1.504 

samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoringen  488 1.002 1.084 1.664 1.399 1.407 1.710 

bedelen  785 713 664 977 670 631 641 

slapen op of aan de weg  1.959 2.415 1.583 1.613 1.258 1.334 1.726 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen  936 904 942 965 619 492 482 

tippelen  60 58 47 44 26 16 17 

messenverbod  433 685 455 737 587 505 471 

drugshandel 2.774 2.446 1.956 2.013 1.900 2.117 2.115  
* betreft de periode oktober 2013 – september 2014.  
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Bijlage 4 Zorgcheck en corridors 

 

 
 
Tabel 2 Zorgcheck verwijderingsbevelen dealers, 201 0-2014 

  
aantal wel 
zorgcheck 

aantal geen 
zorgcheck 

aantal bevelen 3 
maanden % zorgcheck aantal corridors 

2010 191 163 354 54 10 

2011 94 159 253 37 3 

2012 104 185 289 36 3 

2013 102 294 396 26 8 

2014 75 263 338 22 5  
 bron: Directie OOV, gemeente Amsterdam 
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Bijlage 5 Ontwikkeling duur 
verwijderingsbevelen 

Tabel 1 Aantal dagen verwijderingsbevelen per jaar totaal, 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

algemene bevelen         

     verwijderingsbevel 24 uur  3.306 2.309 1.259 1.558 1.119 966 1.398 

     verwijderingsbevel 14 dagen 3.584 2.226 686 854 616 294 518 

     verwijderingsbevel 1 maand 4.560 2.550 750 480 540 150 270 

     verwijderingsbevel 3 maanden 15.930 8.820 4.230 450 900 0 630 

dealerbevelen         

     verwijderingsbevel 3 maanden   31.860 22.770 26.010 35.640 30.420 

     verwijderingsbevel 6 maanden   12.780 23.760 20.880 22.680 25.200 

uitgaansbevelen         

     verwijderingsbevel do 18.00 - zon 24.00    1.502 2.202 977 231 340 

totaal 27.380 15.905 53.067 52.074 51.042 59.961 58.776  
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Bijlage 6 Relevante APV-artikelen 

Artikel 2.8 Aanwijzing overlastgebied 
1. De burgemeester kan een overlastgebied aanwijzen als naar zijn oordeel sprake is 

van een ernstige verstoring of bedreiging van de openbare orde. Hij bepaalt daarbij 
of artikel 2.9, artikel 2.9A of artikel 2.9B van toepassing is. 

2. Het is verboden zich in een overlastgebied op te houden in een groep van meer dan 
vier personen als dit leidt tot verstoring van de openbare orde. 

3. De burgemeester trekt de aanwijzing in zodra de openbare orde in het 
overlastgebied naar zijn oordeel voldoende is hersteld. 

 

Artikel 2.9 Verblijfsverbod 
1. Degene die in een op grond van artikel 2.8, eerste lid, aangewezen overlastgebied: 

a. artikel 2.2, eerste lid; 
b. artikel 2.5, eerste lid; 
c. artikel 2.7, eerste of tweede lid; 
d. artikel 2.8, tweede lid; 
e. artikel 2.12, eerste lid; 
f. artikel 2.18; 
g. artikel 2.21 overtreedt of 
h. harddrugs koopt of verkoopt; 
i. geweldsdelicten pleegt of diefstallen uit auto’s op of aan de weg pleegt of 
j. openlijk wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie 

voorhanden heeft, is verplicht zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te 
verwijderen en zich daar voor de duur van 24 uur niet meer te bevinden, 
wanneer de burgemeester hem een daartoe strekkend bevel heeft gegeven. 

2. De verplichting om zich onmiddellijk uit een overlastgebied te verwijderen en zich daar 
niet meer te bevinden geldt, wanneer de burgemeester een daartoe strekkend bevel 
heeft gegeven: 
a. voor de duur van 14 dagen, als aan de betrokkene voor dat overlastgebied binnen 

een periode van zes maanden drie maal een bevel als bedoeld in het eerste lid is 
gegeven; 

b. voor de duur van een maand, als de betrokkene in dat overlastgebied binnen een 
jaar nadat hem een bevel als bedoeld in onderdeel a is gegeven, opnieuw een van 
de in het eerste lid genoemde gedragingen pleegt; 

c. voor de duur van drie maanden, als de betrokkene in dat overlastgebied binnen 
een jaar nadat hem een bevel als bedoeld in onderdeel b is gegeven, opnieuw een 
van de in het eerste lid genoemde gedragingen pleegt; 

d. voor de duur van drie maanden, als de betrokkene in dat overlastgebied binnen 
een jaar nadat hem een bevel als bedoeld in onderdeel c is gegeven, opnieuw een 
van de in het eerste lid genoemde gedragingen pleegt. 

 

Artikel 2.9A Verblijfsverbod dealers 
1. Diegene die in een op grond van artikel 2.8, eerste lid, aangewezen overlastgebied 

zich op of aan de weg ophoudt waarbij aannemelijk is dat dit gebeurt om middelen 
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als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet en/of daarop gelijkende waar te 
verkopen of te koop aan te bieden en antecedenten heeft op het gebied van het 
verkopen of te koop aanbieden van drugs en/of daarop gelijkende waar is verplicht 
zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te verwijderen en zich daar voor de duur van 
drie maanden niet meer te bevinden, wanneer de burgemeester hem een daartoe 
strekkend bevel heeft gegeven. 

2. De burgemeester kan aan diegene aan wie eerder een verbod als genoemd in het 
eerste lid is gegeven en die binnen een periode van een jaar opnieuw de in dat lid 
genoemde bepaling overtreedt, een verbod opleggen om zich gedurende een tijdvak 
van maximaal zes maanden in dat overlastgebied te bevinden. 

3. Diegene aan wie een verbod is opgelegd als bedoeld in tweede lid, is verplicht zich 
onmiddellijk uit het aangewezen overlastgebied te verwijderen en zich daar voor de 
duur van het verbod niet meer te bevinden. 

 

Artikel 2.9B Verblijfsverbod uitgaansgebied 
Diegene die in het tijdvak van donderdag 18.00 uur tot en met zondag 24.00 uur, in een 
op grond van artikel 2.8, eerste lid, aangewezen overlastgebied: 
a. artikel 2.2, eerste lid; 
b. artikel 2.5, eerste lid; 
c. artikel 2.8, tweede lid; 
d. artikel 2.17, eerste lid; 
e. artikel 2.18; 
f. artikel 3.26, tweede lid 
g. artikel 5.11; 
h. artikel 13, eerste lid, Wet Wapens en Munitie; 
i. artikel 27, eerste lid, Wet Wapens en Munitie; 
j. artikel 131 Wetboek van Strafrecht; 
k. artikel 138 Wetboek van Strafrecht; 
l. artikel 141 Wetboek van Strafrecht; 
m. artikel 180 Wetboek van Strafrecht; 
n. artikel 184 Wetboek van Strafrecht; 
o. artikel 185 Wetboek van Strafrecht; 
p. artikel 186 Wetboek van Strafrecht; 
q. artikel 246 Wetboek van Strafrecht; 
r. artikel 285 Wetboek van Strafrecht; 
s. artikel 285b Wetboek van Strafrecht; 
t. artikel 300 Wetboek van Strafrecht; 
u. artikel 301 Wetboek van Strafrecht; 
v. artikel 302 Wetboek van Strafrecht; 
w. artikel 303 Wetboek van Strafrecht; 
x. artikel 312 Wetboek van Strafrecht; 
y. artikel 350 Wetboek van Strafrecht; 
z. artikel 426 Wetboek van Strafrecht; 
overtreedt, is verplicht zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te verwijderen en zich daar 
voor de duur van het in de aanhef genoemde tijdvak niet meer te bevinden, wanneer de 
burgemeester hem een daartoe strekkend bevel heeft gegeven. 
 


