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Voorstel tot een meer effectievere strafrechtelijke aanpak van 
winkeldiefstallen met geprepareerde voorwerpen 
 
Steeds vaker gebruiken winkeldieven technische hulpmiddelen om beveiligde artikelen 
te stelen. Het effect van de technische hulpmiddelen is dat het alarm niet afgaat als de 
winkeldief de winkel verlaat zonder voor de goederen te betalen. Deze technische 
hulpmiddelen betreffen veelal met lood of aluminium geprepareerde tassen. In deze 
bijdrage wordt een lans gebroken voor een meer effectieve strafrechtelijke aanpak van 
deze geraffineerde vorm van diefstal die jaarlijks voor vele miljoenen euro aan gederfde 
omzet zorgt.  
 
In veel winkels worden artikelen voorzien van beveiligingslabels om te voorkomen dat 
winkeldieven er ongemerkt met de spullen vandoor gaan. Zodra een bonafide klant goederen 
afrekent bij de kassa worden de beveiligingslabels (“tags”) door het winkelpersoneel 
verwijderd of onwerkzaam gemaakt. Bij de uitgang van de winkel staan een of meer 
detectiepoortjes, waartussen magneetstralen heen en weer gaan en die een signaal afgeven als 
een artikel het poortje passeert of poortjes passeren zonder dat het beveiligingslabel is 
verwijderd of onwerkbaar is gemaakt. Het signaal kan een (stil) alarm zijn of een alarmering 
door middel van een zoemer of knipperlichten. Als een winkeldief een artikel met 
beveiligingslabel omgeeft door lood of aluminium wordt voorkomen dat er contact ontstaat 
tussen de magneetstralen en het beveiligingslabel. Daardoor wordt geen 
waarschuwingssignaal afgegeven als een beveiligingslabel de poortjes passeert. Winkeldieven 
hoeven derhalve de beveiligingslabels niet in de winkel te verwijderen – dit is tijdrovend en 
valt gemakkelijk op – en kunnen ongemerkt met de goederen weg gaan. 
 
Geprepareerde voorwerpen 
Winkeldieven gebruiken vele soorten geprepareerde voorwerpen, waarbij wordt opgemerkt 
dat de beschrijving hierna tekort doet aan de vele varianten die gebruikt worden. Doorgaans 
gebruiken winkeldieven:  
- een gewone plastic winkeltas waarin een geprepareerde zak is gestopt. Een dergelijke 

geprepareerde zak is eenvoudig te maken. Neem een emmer en zet die op kop. Omwikkel 
de zijkant en de onderkant van de emmer met twee lagen aluminiumfolie. Wikkel 
hieromheen twee lagen plakband. Trek het geheel van de emmer af en de geprepareerde 
zak is klaar. Als de vervaardigde zak in een gewone winkeltas van de Albert Heijn of een 
kledingwinkel wordt gestopt is de zak geheel onttrokken aan het zicht van derden. In de 
winkel kan de zak geladen worden met winkelgoederen. Bij het verlaten van de winkel 
blijven de weggenomen goederen onopgemerkt voor het personeel en de detectiepoortjes.  

- een doos dat omwikkeld is met cadeaupapier waarin een geprepareerde zak is gestopt. In 
de doos is een gleuf gemaakt dat voor het zicht is afgedekt met een strookje inpakpapier. 
Via deze gleuf worden de winkelgoederen de geprepareerde zak gegooid. 

- een damestas (zoals schoudertasjes) waarvan in de binnenzijde is voorzien van aluminium 
of lood. 

- een omslagrok waarin aan de binnenzijde extra zakken zijn genaaid die voorzien zijn van 
aluminium of een broekzak met aluminiumfolie (gaprok of gapbroek).  

Behalve met aluminium of lood geprepareerde voorwerpen kunnen ook gewone 
gebruiksvoorwerpen gebruikt worden om de gelabelde goederen aan de alarmering te 
onttrekken. Denk aan koeltassen die regulier te koop zijn. Een belangrijk verschil met de 
hiervoor genoemde voorwerpen is dat een koeltas een authentieke gebruiksbestemming heeft 
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en niet vervaardigd is ter vergemakkelijking van diefstal. Over een ding lijkt iedereen het eens 
te zijn: speciaal met aluminium of lood geprepareerde voorwerpen, anders dan reguliere 
koeltassen, dienen maar één doel, namelijk het faciliteren van winkeldiefstal. 
Het is voor winkelbedienend personeel buitengewoon lastig om voorwerpen en kleding te 
herkennen die voorzien zijn van een aluminium- of loodlaag. Er wordt immers veelal gebruik 
gemaakt van “normale” gebruiksvoorwerpen en kleding.  
 
Modus operandi 
Winkeldieven gebruiken verschillende modus operandi om winkelwaar weg te nemen met 
behulp van geprepareerde voorwerpen. In de praktijk komt het voor dat handlangers 
winkelpersoneel afleiden met vragen, terwijl anderen het geprepareerde voorwerp vullen met 
winkelgoederen. Ook komt het voor dat iemand een winkel binnen gaat en een winkelmandje 
vult met spullen en deze ergens onopvallend in de winkel neerzet. Vervolgens komt een 
handlanger met een geprepareerd voorwerp binnen die de goederen over laadt in dat voorwerp 
en de winkel verlaat. De derde en meest voorkomende situatie is de individu die met een 
geprepareerde tas, jas of doos langs de schappen loopt en snel goederen pakt en in zijn 
geprepareerde voorwerp stopt. Soms herhaalt zich deze methode meerdere keren op een dag 
in dezelfde winkel. Het is buitengewoon lastig voor winkelbedienend personeel om te bepalen 
wanneer men iemand kan en moet aanspreken omdat vermoed wordt dat deze persoon een 
geprepareerd voorwerp bij zich heeft of geprepareerde kleding draagt. Als dit wel gebeurt, 
komt het voor dat de winkeldief stampei maakt en snel doorloopt, het personeel in verwarring 
achter latend. In die gevallen dat cameratoezicht in de winkel aanwezig is, proberen 
winkeldieven de vastlegging van hun gedragingen te voorkomen doordat één van hen voor de 
camera gaat staan. Daardoor kunnen anderen ongezien spullen in het geprepareerde voorwerp 
stoppen.  
 
Algemene plaatselijke verordening 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een aantal gemeenten is een bepaling 
opgenomen dat het vervoeren of bij zich hebben van rooftassen (en andere geprepareerde 
voorwerpen) op de weg of in de nabijheid van winkels verbiedt. Overtredingen kunnen 
bestraft worden met een maximum hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete 
van de tweede categorie. Het strafbare feit is een overtreding. 
Tijdens het overleg van de vaste commissie van Justitie en de vaste commissie voor BZK met 
de ministers van justitie en BZK op 13 oktober 2009 (kamerstukken 28 684, nr. 256) gaf de 
Minister van BZK aan dat de VNG aan een modelverordening werkt als oplossing voor de 
geprepareerde voorwerpen, zodat gemeenten daar gebruik van kunnen maken. Hoewel het 
verbod in APV’s om geprepareerde voorwerpen en stoorzenders te vervoeren of bij zich te 
hebben op de weg ontegenzeggelijk bijdraagt aan het ontmoedigen van winkeldieven, is het 
zeer de vraag of de APV voldoende soelaas biedt voor het probleem. Allereerst kent de APV 
een zeer lage strafmaat, waardoor deze verbodsbepaling in de praktijk een onvoldoende 
afschrikkende werking heeft. Verder hebben niet alle gemeenten een dergelijk verbod 
opgenomen in de APV. In de gepubliceerde rechtspraak op www.rechtspraak.nl heb ik geen 
uitspraken gevonden waarbij mensen veroordeeld zijn voor overtreding van de APV bepaling. 
 
Wetboek van Strafrecht 
Het Wetboek van Strafrecht biedt meer soelaas om winkeldieven te vervolgen. Bij 
winkeldiefstal wordt door de officier van justitie veelal overtreding artikel 310 van het 
Wetboek van Strafrecht (diefstal) ten laste gelegd. Diefstal is het wegnemen van een goed dat 
geheel of ten dele aan een ander toebehoort met het oogmerk van wederrechtelijke 
toeëigening. Het misdrijf kent een strafdreiging van maximaal vier jaar.  
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De kern van het delict wordt gevormd door het bestanddeel "wegnemen". Het wegnemen is 
voltooid indien een goed uit de macht van de rechthebbende (lees winkelier) is genomen en in 
de macht van de verdachte (lees winkeldief) is gebracht. Een klein voorwerp is sneller aan de 
feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrokken dan een groter voorwerp. Om met 
succes te kunnen vervolgen voor voltooide diefstal hoeft men niet te wachten met ingrijpen 
totdat de “klant” met de voorwerpen de kassa is gepasseerd zonder af te rekenen. In de situatie 
dat gezien wordt dat iemand in een winkel relatief kleine voorwerpen in zijn zak (of ander 
geprepareerd voorwerp) stopt is de diefstal voltooid. De goederen zijn weggenomen omdat ze 
aan het zicht van de rechthebbende zijn onttrokken. Ondersteunend voor deze benadering is 
een vonnis van de rechtbank te Utrecht van 7 februari 2008: “Met het stoppen van goederen in 
een geprepareerde tas, waardoor goederen (zowel optisch als elektronisch) uit het zicht van de 
rechtmatige eigenaar zijn gebracht en daarmee feitelijk aan diens heerschappij zijn 
onttrokken, is de diefstal voltooid.”  
Vergelijk ook het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 31 januari 2009 (LJN: BI2995).  
De advocaat van de verdachte was van mening dat de rechtbank niet tot een 
bewezenverklaring kon komen. De advocaat wees daarbij op de omstandigheid dat verdachte 
weliswaar de dozen met playmobil in haar – niet geprepareerde - tas had gestopt, doch 
hiermee nog niet de kassa was gepasseerd. De rechtbank achtte voltooide winkeldiefstal 
bewezen. Door het speelgoed in haar tas te stoppen kon verdachte als heer en meester over dit 
speelgoed beschikken en maakte zij zich dus schuldig aan diefstal, ook voordat zij de kassa 
van de winkel was gepasseerd.i 
 
Hiaat in de wet 
Een winkeldief die met behulp van een geprepareerd voorwerp winkeldiefstal pleegt, 
onderscheidt zich van een gewone dief door een aantal factoren: de mate van raffinement, de 
brutaliteit en de vooropgezette bedoeling om te stelen. Er is geen sprake van een 
impulshandeling. Iemand die met een geprepareerd voorwerp de winkel betreedt heeft maar 
één doel: winkeldiefstal plegen. 
In het huidige wettelijk kader zit een duidelijk hiaat. De APV bestrijkt “de weg” en niet de 
situatie bestrijkt dat iemand zich met een geprepareerd voorwerp in een winkel bevindt. In de 
winkel is men pas strafbaar als men voorwerpen aan het zicht van de winkelier onttrekt door 
ze in het geprepareerde voorwerp te stoppen. Het sec bij zich hebben van een geprepareerd 
voorwerp in de winkel is niet strafbaar. Dit werkt bij een aantal lieden stimulerend: “Wie 
maakt mij wat?”.  
 
Nieuw artikel 
Wat mij betreft zou het de voorkeur hebben als een nieuw artikel in het Wetboek van 
Strafrecht wordt opgenomen dat het voorhanden hebben van geprepareerde voorwerpen in 
winkels (als zelfstandig strafbare gedraging) verbiedt. Net als het geval is met wapens of 
drugs gaat deze benadering ervan uit dat het ongecontroleerde bezit van voor winkeldiefstal 
bestemde geprepareerde voorwerpen in het winkeldomein onwenselijk is. Het artikel zou als 
volgt kunnen luiden: 
 
Hij die een voorwerp dat kennelijk vervaardigd is of geschikt is of daartoe is uitgerust is om 
alarmapparatuur uit te schakelen, de werking ervan te verhinderen of te beïnvloeden in een 
winkel of een andere plaats waar goederen plegen te worden verkocht voorhanden heeft, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste …jaren of een geldboete van de 
…categorie 
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“Voorhanden hebben” wil zeggen dat iemand een voorwerp bij zich heeft en voor 
onmiddellijk gebruik kan aanwenden om winkelartikelen aan de heerschappij van de 
rechthebbende te onttrekken. Het begrip “voorhanden hebben” suggereert dat degene die het 
voorwerp bij zich heeft zich ook bewust is van de mogelijkheden die het voorwerp biedt, te 
weten het verstoren van de beveiligingsapparatuur. Dit is een aandachtspunt als iemand met 
een reguliere koeltas in de zomer de winkel betreedt. 
In feite wordt met een dergelijke strafbepaling een voorbereidingshandeling strafbaar gesteld. 
Om onopgemerkt winkelgoederen te kunnen meenemen heeft de verdachte een geprepareerd 
voorwerp bij zich. De verdachte is met een dergelijke bepaling strafbaar terwijl hij nog geen 
artikel heeft aangeraakt. Wellicht is hij zelfs niet eens van plan om in de winkel waarin hij 
zich bevindt winkeldiefstallen te plegen. 
 
Opnemen strafverzwarende omstandigheid 
Men zou verwachten dat officieren van justitie in hun requisitoir rekening houden met de 
hiervoor genoemde factoren door ze expliciet te benoemen en met deze factoren ook rekening 
zou houden in de hoogte van de strafeis. Men zou ook verwachten dat strafrechters in hun 
strafmotivering uitgebreid aandacht besteden aan deze factoren. Uit een analyse van 
gepubliceerde strafzaken blijkt dit niet zo te zijn.ii Weliswaar worden in beslag genomen 
geprepareerde tassen onttrokken aan het verkeer, maar in de strafmotivering wordt over het 
algemeen geen aandacht besteed aan het raffinement en de kwade opzet van het gebruik van 
geprepareerde voorwerpen. Een beoordeling wordt veelal alleen gemaakt op basis van 
schriftelijke stukken, zoals de processen-verbaal van de politie. Het komt niet vaak voor dat 
camerabeelden ter terechtzitting aan de rechtbank worden getoond. Het gevolg daarvan is dat 
officieren van justitie en strafrechters eigenlijk niet weten hoe snel, met welke omvang en hoe 
geraffineerd zich deze diefstallen afspelen.  
 
Duidelijk signaal 
Mijns inziens is gewenst dat de overheid een duidelijk signaal afgeeft naar de samenleving 
over het kwaadaardige karakter van het vervaardigen en bij zich hebben van geprepareerde 
voorwerpen in winkels. Als het opnemen van een nieuw artikel een politieke brug te ver is, 
zou in artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht een extra strafverzwarende omstandigheid 
kunnen worden opgenomen. 
Artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht geeft op dit moment een opsomming van een 
aantal strafverzwarende omstandigheden bij het misdrijf diefstal. Indien zich een van de 
stafverzwarende omstandigheden voordoen is sprake van een strafdreiging van 6 jaar 
gevangenisstraf in plaats van een strafdreiging van 4 jaar gevangenisstraf. Art. 311 van het 
Wetboek van Strafrecht luidt:  
 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: 
1. diefstal van vee uit de weide; 
2. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, 
muiterij of oorlogsnood; 
3. diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een 
woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt; 
4. diefstal door twee of meer verenigde personen; 
5. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te 
nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse 
sleutels, van een valse order of een vals kostuum. 
2. Indien de onder 3 omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4 en 5 vermelde 
omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie 
opgelegd. 
 

 4



 5

                                                

Artikel 311 van Wetboek van Strafrecht zou door de wetgever kunnen worden aangevuld met 
een zesde strafverzwarende omstandigheid: 
“diefstal met gebruikmaking van een voorwerp dat kennelijk vervaardigd is of geschikt is of 
daartoe is uitgerust om alarmapparatuur uit te schakelen, de werking ervan te verhinderen of 
te beïnvloeden.”  
Er zou zelfs een lid 3 toegevoegd kunnen worden dat tot uitdrukking brengt dat het plegen 
van diefstal met geprepareerde voorwerpen in vereniging extra strafwaardig wordt bevonden. 
Dit lid drie zou als volgt kunnen komen te luiden: 
3. Indien de onder 6 omschreven diefstal vergezeld gaat van een onder 4 vermelde 
omstandigheid, wordt gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde 
categorie opgelegd. 
Het derde lid is wellicht iets te veel van het goede, maar de toevoeging van een nieuwe 
strafverzwarende omstandigheid acht ik zeker haalbaar en wenselijk. 
Het voordeel van de aanvulling van het wettelijk kader is dat de officier van justitie de 
strafverzwarende omstandigheid expliciet zal opnemen in de tenlastelegging en hieraan in het 
requisitoir expliciet aandacht zal geven. In het verlengde daarvan zal ook de strafrechter in 
zijn strafmotivering aan het verwerpelijke karakter van de geprepareerde voorwerpen 
aandacht schenken, wat vervolgens tot uitdrukking komt in oplegging van een hogere straf. 
Het voordeel van aanvulling van artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht is tevens dat de 
APV-bepaling niet overbodig is. Deze bestrijkt immers het publieke domein, terwijl artikel 
311 van het Wetboek van Strafrecht voor wat betreft dit diefstalfenomeen het private domein 
van de winkel bestrijkt.  
 
Uitdaging 
Nu de nieuwe Tweede Kamerleden zo langzamerhand zijn ingewerkt ligt voor hen een schone 
taak in het verschiet. Aan hen de uitdaging om te overleggen met leden van de Vaste 
Commissie voor Justitie over de mogelijkheden om het Wetboek van Strafrecht aan te passen 
via een initiatief wetsvoorstel. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief voorstel bijdraagt aan 
de maatschappelijke behoefte. 
Zolang het Wetboek van Strafrecht nog niet is aangepast verdient het aanbeveling dat de 
camerabeelden  - indien aanwezig – door de gedupeerde winkelier bij de aangifte worden 
beschikbaar gesteld en door de politie bij het proces-verbaal worden gevoegd. Het OM zou de 
camerabeelden ter terechtzitting aan de rechtbank kunnen tonen. Beelden zijn indringender en 
overtuigender dan het geschreven woord. Er is sprake van “real evidence” omdat de rechter 
door het gebruik van zijn zintuigen rechtstreeks kan beoordelen wat er gebeurd is. De beelden 
geven over het algemeen op schokkende wijze weer hoe snel en geraffineerd 
winkeldiefstallen met behulp van geprepareerde voorwerpen plaatsvinden en hoe lastig het is 
voor winkeliers om hiertegen effectief op te treden. Een dergelijke eigen waarneming zal 
zeker bijdragen aan een strengere beoordeling en een hogere strafmaat. Dit kan weer 
afschrikkend doorwerken op potentiële winkeldieven.  
 

 
i Beide uitspraken zijn in lijn met een wat ouder arrest van de Hoge Raad (27 oktober 1998, nr. 108208) waar de 
verdachte tandenborstels uit een stelling nam en ze direct daarop in zijn kleding stak. vgl. ook HR 13 december 
1977, NJ 1978, 593; HR 7 oktober 1980, NJ 1981, 80; HR 11 januari 2000, NJ 2000, 588). Diefstal is een 
formeel omschreven delict dat is voltooid wanneer de gedraging “wegnemen” is verricht, ook al heeft deze 
binnen de winkel plaatsgevonden en is deze van tijdelijke aard geweest.  
ii Zie onder andere op www.rechtspraak.nl de landelijke jurisprudentienummers: BI2127, BJ7638, BH2410, BC5294, 
BK0701. Een uitzondering vormt LJN: AP0253, waarbij de rechtbank in de strafmotivering refereert aan de geraffineerde 
wijze waarop de winkeldiefstallen werden gepleegd. Voor de genoemde jurisprudentie moet worden opgemerkt dat het 
requisitoir van de officier van justitie niet is gepubliceerd. 
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