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Samenvatting 

 

In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de 

hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle 

Gangs (OMG).  

Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene 

plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op die ertoe strekken uiterlijk vertoon van 

verboden organisaties, zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), in de openbare ruimte te verbieden.  

Daarvoor wijzigen wij het artikel over ordeverstoring bij evenementen (artikel 2:26) en voegen wij 

een artikel aan de Model-APV toe (artikel 2:50a). Laatstgenoemd artikelnummer moet aan de 

strafbaarstelling in artikel 6:1 worden toegevoegd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de 

hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle 

Gangs (OMG).  

Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene 

plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op die ertoe strekken uiterlijk vertoon van 

verboden organisaties, zoals Outlaw Motorcycle Gangs (OMG), in de openbare ruimte te verbieden.  

Daarvoor wijzigen wij het artikel over ordeverstoring bij evenementen (artikel 2:26) en voegen wij 

een artikel aan de Model-APV toe (artikel 2:50a). Laatstgenoemd artikelnummer moet aan de 

strafbaarstelling in artikel 6:1 worden toegevoegd. 

 

Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) 

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter civiele verboden gevraagd en gekregen tegen enkele 

motorclubs. Wat te doen wanneer een lid van een verboden club het bij die club horende jasje, ook 

wel ‘colors’ genoemd, in het openbaar blijft dragen? 

 

In de fase dat de verbodenverklaring onherroepelijk is geworden, kan een (dreigende) overtreding 

van de strafbepaling (vrees voor) een verstoring van de openbare orde opleveren. Gelet hierop kan 

de burgemeester in beginsel gebruik maken van zijn orderechtelijke bevoegdheden. Te denken valt 

aan de handhaving op clublocaties, bij evenementen en ‘ride outs’, noodbevelen, 

gebiedsontzeggingen of cameratoezicht). Veel gemeenten hebben in aanvulling hierop in de APV 

een bepaling opgenomen dat uiterlijke kenmerken van verboden organisaties niet zijn toegestaan in 

de openbare ruimte. Het Landelijk Strategisch Overleg integrale aanpak OMG’s (LSO) juicht deze 

initiatieven toe omdat in geval van een overtreding de politie dan direct kan optreden 
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(Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2019, Landelijk Informatie en Expertise Centrum 

(LIEC) (2020), pag. 26, Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 29911, nr. 280).  

 

Blijkens die voortgangsrapportage hebben gemeenten dit meestal niet individueel opgepakt, maar 

is samenwerking gezocht tussen meerdere gemeenten in een regio of district. Dit blijkt ook uit de 

bekendmakingen van de APV’s op https://decentrale.regelgeving.overheid.nl. Veel gemeenten 

hebben daarnaast een dergelijk verbod toegevoegd aan het ordeverstoringsartikel bij evenementen. 

Bij het opstellen van deze APV-teksten is in alle gevallen een integrale werkgroep betrokken 

geweest om tot voorstellen te komen die voor alle partners werkbaar zijn (pag. 28 van genoemde 

voortgangsrapportage).  

 

Wijziging Model-APV 

In navolging van gemeenten wijzigen wij de Model-APV als volgt: 

 

 

 

Bijlage 

Deze ledenbrief bevat twee bijlagen: 

Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging Model-APV met artikelsgewijze toelichting: Deze kan 

desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. 

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging APV: Opgemaakt in Word 2.0-format (DROP) voor 

publicatie, zonder toelichting. 

 

Toevoeging tweede en derde lid aan artikel 2:26 Model-APV 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 

1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. 

2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te 

vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 

bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of 

werkzaamheid in strijd met de openbare orde. 

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 

 

Nieuw artikel 2:50a 

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande 

gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of 

te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak 

of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of 

doel in strijd met de openbare orde. 

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door 

het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel 6:1 Sanctiebepaling 

Artikelnummer 2:50a moet aan de opsomming in artikel 6:1 (sanctiebepaling), eerste of 

tweede lid worden toegevoegd (artikel 2:26 is daarin al opgenomen). In het eerste lid is de 

strafmaat zwaarder dan in het tweede lid (hechtenis of geldboete van de tweede categorie, 

onderscheidenlijk (alleen) geldboete van de eerste categorie. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-940187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-280.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/
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Informatie 

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te 

raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (https://www.decentraleregelgeving.nl/) .  

Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-

3738393 of e-mail: info@vng.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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