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Alkmaar 

Artikel 2.4.4a Verbod op het vervoeren van geprepareerde voorwerpen  
1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er 
kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.  
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Amersfoort 

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen  
1. Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse 
sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich 
onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, 
diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt 
of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.  
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels, gedurende de openingstijden daarvan, te vervoeren of 
aanwezig te hebben een tas die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
4. Het in het derde lid gesteld verbod is niet van toepassing indien de genoemde tas niet bestemd of gebruikt is voor 
de in dat lid bedoelde handeling. 
 
Amstelveen 

Artikel 2.4.4.2 Bezit van inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopkomst op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse 
sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich 
onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, 
diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in dat lid bedoelde 
handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er 
kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
4. Het in derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat 
lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Apeldoorn 

Artikel 2.4.4 Bezit van inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien de in dat lid bedoelde gereedschappen, 
voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk 
toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken.  
4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Best 

Artikel 2.6.7 Rooftassen 
a. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk 
toe is uitgerust om het plegen van diefstallen te vergemakkelijken.  
b. Het in het bovenstaande verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het 
Wetboek van Strafrecht. 
 
Breda 

Artikel 2.3.5 bezit van inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er 
kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
3. Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
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Dordrecht 

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse sleutels, 
ladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.  
2. Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt 
of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas te vervoeren of bij zich te hebben, die er kennelijk 
toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Eindhoven 

Vervoer inbrekerswerktuigen 
1. Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben 
lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen 
zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te 
verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er 
kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
3. De in het eerste en twee lid gestelde verboden zijn niet van toepassing op degenen die ter plaatse en ten 
genoegen van een ambtenaar van politie aannemelijk maken dat genoemde voorwerpen of stoffen bestemd zijn of 
gebezigd worden voor andere handelingen dan die welke in die leden worden genoemd. 
 
Emmen 

Artikel 2:27 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas of andere 
voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indien de in die leden bedoelde 
gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor in die leden bedoelde handelingen. 
 
Gorinchem 

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, op onrechtmatige wijze sluitingen te openen of te verbreken, diefstal 
door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of 
gebruikt zijn voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas of ander hulpmiddel die er kennelijk toe is uitgerust 
winkeldiefstal mee te plegen bij zich te hebben of te vervoeren. 
4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die 
tas of ander hulpmiddel niet bestemd is voor het plegen van winkeldiefstal. 
 
Groningen 

Artikel 2.46 Bezit hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben voorwerpen, die kennelijk 
zijn bedoeld om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken, zoals speciaal uitgeruste tassen, magneten of 
elektronische voorwerpen die veiligheidslabels of veiligheidspoortjes dan wel andere hulpmiddelen ter voorkoming 
van winkeldiefstal kunnen beïnvloeden, alsmede van tangen of andere voorwerpen die kennelijk eveneens bedoeld 
zijn om het plegen van een winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
2. Het in het vorige lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde voorwerpen niet bestemd zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Meppel 

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal 
1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben: lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas of andere 
voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indien de in die leden bedoelde 
gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in die leden bedoelde handelingen. 
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Nijmegen 

Artikel 2.4.3. Vervoer zaken met verboden handeling als kennelijk doel 
1. Het is verboden tussen 's avonds 10 uur en 's morgens 6 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben 
gereedschappen of andere hulpmiddelen waarmee handelingen kunnen worden verricht als verboden in artikel 2.4.2. 
of in de artikelen 138, 310 en 350 Wetboek van Strafrecht, met het kennelijke doel dergelijke handelingen te 
verrichten. 
2. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels, gedurende de openingstijden daarvan, een tas te 
vervoeren of aanwezig te hebben die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te 
vergemakkelijken. 
 
Purmerend 

Artikel 32 Vervoer inbrekerswerktuigen en geprepareerde tassen 
1. Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben: 
lopers, valse sleutels, touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen 
zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te 
verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Dit verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet bestemd of 
gebruikt zijn voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk 
toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in 
dat lid bedoelde tas niet is bestemd voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
 
Roermond 

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal  
1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur een op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.  
2. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas en andere 
voorwerpen die er kennelijk toe is c.q. zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden zijn niet van toepassing indien de in die leden bedoelde 
gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in die leden bedoelde 
handelingen. 
 
Tilburg 

Artikel 59 Geprepareerde tassen 
Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels een tas of ander voorwerp bij zich te hebben, die er kennelijk 
toe uitgerust zijn om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
 
Venlo 

Artikel 2:38 Vervoer inbrekerswerktuigen (2.4.4) 
1. Het is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels, 
touwladders, lantaarns of enig ander gereedschap, voorwerp of middel, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de 
toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel 
van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. 
2. Het in het 1e lid gestelde verbod is niet van toepassing indien de in dat lid bedoelde gereedschappen, voorwerpen 
of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de in dat lid bedoelde handelingen. 
3. Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een tas die er kennelijk 
toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken. 
4. Het in 3e lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid 
bedoelde tas niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen. 


