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Kernboodschap  Op verzoek van de politie worden politie-ambtenaren aangewezen als 

toezichthouder op de naleving van het APV-verbod op het vervoer van 

inbrekerswerktuigen. Dit aanwijsbesluit verschaft de politie een aantal 

toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 

zoals het kunnen doorzoeken van een auto. Hierdoor kunnen inbrekerswerktuigen 

worden ontdekt waardoor inbraken kunnen worden voorkomen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

In 2014 heeft de burgemeester van Haarlem de politie aangewezen als 

toezichthouder van de APV. Deze aanwijzing is beperkt tot de bevoegdheid van de 

burgemeester in artikel 174 van de Gemeentewet (toezicht op  voor publiek 

openstaande gebouwen en evenementen). 

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Politieambtenaren van de Eenheid Noord-Holland voor zover zij 

werkzaamheden verrichten ten behoeve van de gemeente Haarlem, te 

belasten met het toezicht op de naleving van de voorschriften bij of krachtens 

artikel 2:44 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 

Haarlem; 

2. Dit besluit treedt de dag na publicatie inwerking. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De politie heeft verzocht om aangewezen te worden als  toezichthouder op het verbod op het 

vervoer van inbrekerswerktuigen. De strafvorderlijke bevoegdheid van de politie om auto’s te 

doorzoeken voldoet in veel gevallen niet, omdat daarvoor een verdenking van een misdrijf is vereist. 

In veel gevallen is daar nog geen sprake van zodat de politie geen bevoegdheid heeft om de auto te 

doorzoeken. Met dit aanwijsbesluit mag de politie ingeval van verdachte situatie wel een auto 

controleren op de aanwezigheid van inbrekerswerktuigen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. politieambtenaren van de Eenheid Noord-Holland voor zover zij werkzaamheden verrichten 

ten behoeve van de gemeente Haarlem, te belasten met het toezicht op de naleving van de 

voorschriften bij of krachtens artikel 2:44 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 

gemeente Haarlem; 

2. dit besluit treedt de dag na publicatie inwerking. 

 

3. Beoogd resultaat 

Samen met alle andere preventieve en repressieve maatregelen uit het Actieprogramma Veiligheid 

en Handhaving 2020, wordt met de aanwijzing van de politie als toezichthouder op de naleving op 

het APV-verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen beoogd om het aantal inbraken terug te 

dringen. 

 

4. Argumenten 

1. Aanwijzing van de politie als toezichthouder op het APV-verbod op inbrekerswerktuigen draagt bij 

aan de aanpak van inbraken 

Doordat de politie wordt aangewezen als toezichthouder op het APV-verbod op het vervoer van 

inbrekerswerktuigen, zal zij beschikken over een aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht zoals het doorzoeken van auto’s waarmee inbrekerswerktuigen 

worden vervoerd. Door deze controlebevoegdheden gericht en proportioneel in te zetten kan het 

vervoer van inbrekerswerktuigen in een eerder stadium worden ontdekt, waardoor inbraken worden 

voorkomen. 

 

2. Aanwijzing van de politie als toezichthouder op het APV-verbod op het vervoer van 

inbrekerswerktuigen sluit aan op het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020 

In het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020 is terugdringen van het aantal High Impact 

Crimes zoals woninginbraken benoemd als prioriteit. In het actieprogramma staan een aantal 

preventieve en repressieve maatregelen om woninginbraken terug te dringen, waar het aanwijzen 
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van de politie als toezichthouder op het APV-verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen op 

aansluit. 

 

3. politie is wel bevoegd handhavend op te treden tegen overtredingen van de APV 

Hoewel de politie niet voor de gehele APV aangewezen is als toezichthouder, wat overigens ook niet 

nodig is gelet op de kerntaak van de politie (noodhulp, opsporing en ordehandhaving), is de politie 

wel bevoegd tegen alle strafbaar gestelde verbodsbepalingen uit de APV handhavend op te treden. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Aan het aanwijsbesluit, waardoor de politie beschikt over een aantal toezichthoudende 

bevoegdheden ter controle van het APV-verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen, zitten 

nauwelijks nadelen of risico’s. Het enig denkbare risico is dat het gebruik van deze bevoegdheden 

een inbreuk vormt op het recht op privacy, maar deze inbreuk is gerechtvaardigd in het belang van 

het terugdringen en voorkomen van inbraken. 

 

6. Uitvoering 
Het collegebesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarbij wordt de inwerkingtredings-
datum bepaald op de dag na publicatie. 

 

7. Bijlagen 
geen 

 

 

 


