
Integrale tekst te wijzigen apv-artikelen 
 
Artikel 2:31 Verboden gedragingen 

1. Het is verboden in een openbare inrichting: 

a. de orde te verstoren; 

b. zich als bezoeker te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting 

gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid; 

c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik 

maken van het terras; 

d. onverminderd het bepaalde in de Drank- en Horecawet lachgas te verkopen; 

Artikel 2:49b verboden gebruik lachgas 

Het is verboden op een openbare plaats of op openbaar water lachgas of daarop 

gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen, 

of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

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

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

gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar kleding en goederen te dragen, bij 

zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken vertonen - of daarmee sterke 

gelijkenis hebben - 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 2:74a Openlijk drugsgebruik 

1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor 

publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de 

Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel 

voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of 

stoffen voorhanden te hebben. 



2. Het verbod in het eerste lid geldt alleen in het door de burgemeester, op grond van 
aantasting van de openbare orde of aantasting van het woon- en leefklimaat, 
aangewezen gebied. 

Artikel 4:9b Oplaten van ballonnen  

1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht 

afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten 

stijgen. 

2. Onder een ballon wordt in ieder geval verstaan: herdenkingsballon, biologisch 

afbreekbare ballon, vuurballon, gelukslampion, alle wensballonen, papierballon en 

geluksballon. 

Artikel 6:1 Strafbepaling 

1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op 

grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de 

tweede categorie: artikelen 2:1, 2:10, 2:11, 2:12, 2:25, 2:26, 2:28, 2:28g, 2:29, 

2:32, 2:32a, 2:39, 2:40b, 2:41, 2:42, 2:43a, 2:44, 2:44a, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 

2:50a, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:64, 2:67, 2:68, 2:74, 2:74a, 2:75a lid 4, 3:3, 3:12, 

3:13, 3:13b, 3:14 lid 1, 3:17, 3:19, 3:22, 3:22a, 4:9b, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 

5:8, 5:9, 5:18, 5:19, 5:20, 5:23, 5:29 en 5:34. 

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op 

grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

eerste categorie: artikelen  2:3, 2:6, 2:9, 2:13, 2:14, 2:15, 2:21, 2:23, 

2:30,  2:31, 2:33, 2:34a, 2:34b, 2:36, 2:43, 2:45, 2:49a, 2:49b, 2:51, 2:52, 2:65, 

2:73, 2:75, 3:13d, 3:14 lid 2, 3:18, 4:2, 4:3, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:9, 4:9a, 4:13, 

4:15, 4:18, 5:11, 5:12, 5:15, 5:24, 5:28, 5:30, 5:31, 5:36 en 5:37. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de 

economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of 

krachtens de artikelen 2:10, vijfde lid, 2:11, tweede lid, onder a en2:12, eerste 

lid. 

 
 


