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Inleiding
Fietsdiefstal is een groot probleem, zowel wat de omvang betreft als de
maatschappelijke gevolgen. Structurele aanpak van de internethandel van gestolen
fietsen kan een goed wapen zijn in de strijd tegen fietsdiefstal. Dit bemoeilijkt de
verkoop en vergroot de pakkans, waardoor het voor dieven minder aantrekkelijk
wordt om fietsen te stelen.
De politie moet zich daarom, in plaats van zich alleen te richten op hotspots en daders,
ook bezighouden met het verstoren van de markt voor gestolen fietsen. Op die manier
ontstaat een meer omvattende en sluitende aanpak. Verder zorgt dit voor een
mentaliteitsverandering bij het publiek, als duidelijk wordt dat het verhandelen en het
bezit van een gestolen fiets allerminst vanzelfsprekend is. Daar gaat ook een preventieve
werking vanuit.
Menig agent op straat kijkt al uit naar gestolen fietsen. Deze kenmerken zich bijvoorbeeld
door het ontbreken van een slot, schade aan het frame en aan de jasbeschermers, en
het ontbreken van een sleutel in het slot van een rijdende fiets. Veel van deze kenmerken
kunnen eveneens gebruikt worden bij de opsporing van gestolen fietsen die op internet
worden aangeboden. Het herkennen van gestolen fietsen op straat is weliswaar
makkelijker dan op het internet. Internetonderzoek vereist fotomateriaal.
Websites als www.marktplaats.nl en www.2ehands.nl zijn enorm populair bij helers om
gestolen tweewielers aan te bieden. Het aanbod van fietsen is dan ook enorm. Voor het
rechercheren naar gestolen fietsen op dergelijke sites moeten dan ook keuzes gemaakt
worden. De opsporing kan zich het beste richten op A-merk fietsen, omdat deze het
makkelijkst te herkennen zijn. Verder moeten de fietsen een behoorlijke economische
waarde hebben, omdat dit de kans vergroot dat er aangifte is gedaan.
Voor de herkenbaarheid en duidelijkheid van deze publicatie is alleen gebruikgemaakt
van advertenties van de verkoopsite www.marktplaats.nl. Het mag duidelijk zijn dat
andere verkoopsites ook in aanmerking komen voor nader onderzoek.
In de bijlagen worden verschillende tips over het herkennen van gestolen fietsen verder
uitgediept. Deze kunnen als naslagwerk gebruikt worden.
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HOOFDSTUK 1

Het zoeken
Een fietsendief moet de gestolen fiets ook weer kwijt. Vaak wordt hierbij
gebruikgemaakt van een heler. Maar ook die heler zal de fietsen moeten verkopen.
Internet blijkt daar een uitstekend medium voor.
Een site die veel gebruikt wordt om fietsen te verkopen, is www.marktplaats.nl. Hieronder
een lijst met nog een aantal grote verkoopsites:
1:
2:
3:
4:
5:

www.allefietsen.nl
www.marktplaza.nl/fiets
www.marktnet.nl/rubrieken/fietsen-accessoires
www.speurders.nl/fietsenenaccessoires
www.fietsen.tweedehands.net

Marktplaats is de grootste koop- en verkoopsite. Door vele bezoekers, is de site erg
aantrekkelijk om fietsen aan te bieden.
Hieronder worden twee methodieken beschreven die helpen om gestolen fietsen dan wel
heling op te sporen:

1.1

METHODE ‘BEKIJK ALLE ADVERTENTIES VAN ADVERTEERDER’

Log in op Marktplaats (www.marktplaats.nl)
Toets in: fiets
1: Klik aan ‘aangeboden’
2: Vink aan ‘zoek in titel en beschrijving’
3: Voer hier een postcode in die centraal in het district ligt
4: Voer hier een afstand in zodat de zoekactie het hele district bestrijkt
5: Klik op zoek

Vervolgens verschijn alle zoekresultaten in beeld. Nu begint het echte zoeken. Meestal
kan er binnen de zoekresultaten al worden gefilterd. Een Gazelle-fiets van 500 euro is
meestal een privéverkoop of een handelaar. Maar een Gazelle-fiets van 100 euro is
verdacht.
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Klikt nu een zoekresultaat aan (tip: doe je dat met de rechtermuisknop en geeft aan
‘openen in nieuw tabblad’).
Als voorbeeld nemen we onderstaande advertentie van Cornelis.

Klik op ‘Bekijk alle advertenties van de adverteerder’. Er verschijnt een lijst in beeld met
alle goederen die deze adverteerder op Marktplaats aanbiedt.

Het overzicht maakt duidelijk dat de verkoper vier fietsen op Marktplaats aanbiedt.
Gezien de prijzen (en de foto’s in het park) is dit een onderzoek waard.
Sla alle advertenties als foto op in een map op de PC. Foto’s op Marktplaats kunnen niet
rechtstreeks opgeslagen worden, dus gebruik hier een special softwareprogramma
(bijvoorbeeld het softwareprogramma SNAGIT). De foto’s kunnen later aan het preweegdocument worden toegevoegd, zodat deze gebruikt kunnen worden door de
opsporing.
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Raadpleeg internet en alle politiesystemen om te kijken wie deze Cornelis met
telefoonnummer 0180-621938 is. Deze informatie wordt toegevoegd aan het preweegdocument. Als een adres beschikbaar is, controleer dan bij de Kamer van
Koophandel of op dit adres een bedrijf staat ingeschreven. Met de volgende advertentie
op Marktplaats wordt dezelfde procedure doorlopen. Zo ontstaat een lijst met
adverteerders die meerdere fietsen aanbieden. Een lijst die mogelijke verdachten van
heling bevat.

1.2

METHODE ‘FIETSEN ZOEKEN DIE GESTOLEN ZIJN’

Dagelijks worden alle aangiften gescreend op daderindicatie. Wanneer de aangiften ook
worden gescreend op goederenindicatie ontstaat een overzicht van alle gestolen fietsen,
waarvan aangifte is gedaan in het district.
Dit kan ook door elke week een query te draaien via RIO. Nu is het de kunst om een
onderscheid te gaan maken tussen unieke en niet-unieke goederen. Een ‘gestolen fiets
merk Gazelle’ is het lastig op te sporen.
Hoe meer gegevens bekent zijn, hoe unieker de fiets wordt. Denk aan gegevens over het
framenummer en/of de code van de Diefstal Preventie Chip (zie bijlage 1). Voor de
opsporing worden alles beschikbare gegevens opgeslagen in een Excel bestand
(inclusief het Xpol-nummer en de postcode waar de fiets ontvreemd is).
Voer vervolgens de gegevens in als zoekopdracht bij Marktplaats.
1: Klik aan ‘alles’
2: Vink aan ‘zoek in titel en omschrijving’
3: Vink aan ‘alleen met foto’
4: Voer hier de gegevens in. (bijvoorbeeld: Gazelle, groen, 5 versnellingen, herenfiets)
5: Voer hier de postcode in waar de fiets gestolen is.
6: Voer hier de afstand in (meestal nemen we 10 km)
7: Klik op zoek

Tot zover is het een gewone zoekopdracht op Marktplaats en er wordt waarschijnlijk een
aantal treffers gevonden. Of de fiets uit de aangifte er bij zit, moet uitgezocht worden.
Maar de kans is groot dat deze er nog niet bij zit. Dat betekent nog vele malen zoeken.
Dit kan een op een minder tijdrovende manier door het te automatiseren.
Maak hiervoor gebruik van RSS-feeds en een reader. De RSS-feed is de zoekopdracht
die op Marktplaats is ingevoerd, opgeslagen in een klein stukje software.
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Download de reader op www.rssreader.nl (de reader is gratis) en installeer het
programma.
1: Ga terug naar de zoekopdracht en klik met de rechtermuisknop op het RSS symbool (zie
afbeelding).
2: Kies de optie ‘kopieer link’
3: Ga naar de reader en klik op ‘Add’
4: Kopieer de RSS-feed (url) naar de RSS-reader en klik op ‘next’
5: Kies een titel voor de feed en klik weer op ‘next’
6: Selecteer een groep (fietsdiefstallen) en klik op ‘ok’

De reader zoekt nu telkens op Marktplaats zodra er een advertentie geplaatst wordt die
aan onze zoekopdracht voldeed laat de reader dat zien of horen. We moeten de pc met
de reader wel aan laten staan.
Op deze manier kunnen meerdere zoekopdrachten worden toegevoegd. Laat de
zoekopdracht twee weken in staan en verwijder deze vervolgens. Maak in BVH onder het
BVH-nummer van de aangifte een registratie en muteer daar dat naar de fiets van
‘datum’ tot ‘datum’ op Marktplaats gezocht is, maar dat deze niet is aangetroffen.
Het kan natuurlijk zijn dat de reader een aantal treffers geeft op de zoekopdracht zonder
dat het zeker is dit de bedoelde fiets is. Maak in dat geval een foto van de Marktplaatspagina (met het programma SNAGIT). Neem contact op met de aangever en mail hem of
haar de foto met de vraag of dit de gestolen fiets is. Als dit het geval is, maak dan een
foto van de gehele advertentie en doorzoeken internet en de politiesystemen om achter
de identiteit van de verkoper te komen.
Opmerking
Bij onderzoek naar fietsen die op Marktplaats verkocht worden - en waarbij verdenkingen
zijn - is het verstandig een vordering te doen naar Marktplaats. Lees voor meer informatie
het politieprotocol ‘Vorderen gegevens Marktplaatsgebruikers’. Dit protocol is
beschikbaar via www.centrumfietsdiefstal.nl.

1.3

HELING EN WIJKPOLITIE

Naast het draaien van een query, zijn er nog meer mogelijkheden. Zo kan de wijkpolitie
verzocht worden om een inventarisatie te maken van bedrijven in de buurt die fietsen
kopen en verkopen. Indien een dergelijke winkel fietsen koopt, valt deze onder de
‘gruthokkers’. Deze winkels zijn verplicht om een register bij te houden van alle goederen
die ze inkopen. Door wekelijks een lijst op te stellen van alle gestolen fietsen per district
kunnen de wijkteams gerichte controles uitvoeren bij rijwielkopers. Vraag is of dit werk is
voor de politie of voor een BOA van de gemeente, maar daar komt het wijkteam wel uit,
als de controle maar gedaan wordt.
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1.4

HELING EN OPSPORING

Rechercheurs zijn vooral gericht op verdachten. Maar waar blijven toch al die fietsen; aan
wie worden ze verkocht? Om antwoord op deze vragen te krijgen, zou in elk verhoorplan
aandacht moeten zijn voor de heler. Met die kennis kan heling veel effectiever worden
bestreden. Misschien wordt daar wel naar gevraagd in het verhoor, maar in de
schriftelijke vastlegging van de verhoren blijft de vraag meestal open.

1.5

HELING VOORKOMEN

Sinds 1 januari 2008 (Rotterdam sinds 1 juni 2008) is het landelijke registratie proces
BVH van alle korpsen gekoppeld aan het gestolen fietsen register van de RDW. Dit
register is via internet (www.fietsdiefstalregister.nl) voor iedereen te raadplegen. Iedereen
kan dus bij het kopen van een fiets kijken of deze van diefstal afkomstig is.
Fietsen die voor juni 2008 zijn gestolen hoeven echter niet in het register te staan.
Daarvoor moeten andere systemen (Genesys, BPS, Xpol, HKS en Blue View)
geraadpleegd worden. Fietsen achteraf signaleren, is een arbeidsintensief proces. Het
betreft per regio een verschillend aantal fietsen waarvan iedere zaak op zich bekeken
zou moeten worden. Hierbij zou iedere registratie nagelopen moeten worden om te kijken
of een signalering wenselijk is. Een proces dat in de praktijk te omvangrijk en te
bewerkelijk zou zijn. Beter is om het systeem dat nu bestaat goed te laten werken.

Het systeem geeft de mogelijkheid om te zoeken op ‘chipnummer’ en ‘merk en
framenummer’. Bedenk wel dat de verwerking van de aangifte enige dagen kan duren
(bijvoorbeeld bij de verwerking van internetaangiften). De streeftijd om gegevens van de
internetaangiften door te zetten naar het Fietsdiefstalregister, is binnen tien werkdagen.
Een goede aanvulling op de bovenstaande systemen is de website www.stopheling.nl
hier is zowel door de burger als de opsporingsdiensten controle van een framenummer
van een fiets op eventuele diefstal mogelijk. Door het downloaden van een App voor de
smartphone is het zelfs mogelijk om op straat tot een controle over te gaan. Hiermee kan
ook eenvoudig de betrouwbaarheid van een verkoper van een fiets op het internet
vastgesteld worden. Bel of mail de verkoper en vraag naar het framenummer van de
fiets. Wil men het framenummer van de fiets niet geven, dan weet je genoeg. Kijk bij de
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uiteindelijke koop van de fiets of het framenummer dat werd opgegeven, gelijk is aan wat
er op de fiets zit.
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HOOFDSTUK 2

Casuïstiek
Hieronder worden een aantal casussen besproken die in de afgelopen maanden
werden aangeboden op de verkoopsite www.marktplaats.nl en waarbij sprake zou
kunnen zijn van het aanbieden van een gestolen fiets.
2.1

CASUS ONHERKENBARE FIETS

Deze advertentie toont een fiets ontdaan van alle kenmerken. Hierdoor is niet te
achterhalen van welk merk de fiets afkomstig is. Dit vermoedelijk met de bedoeling om
herkenning en opsporing door de politie te bemoeilijken. Vooral de A-merk fietsen zijn
doorgaans goed herkenbaar en voeren duidelijk naam en type van de fiets op het frame.

10

Fietsdiefstal samen aanpakken

2.2

CASUS DE A-MERK FIETS ZONDER SLOT

A-merk fiets zonder het standaard hoefijzer- of ringslot zijn ook verdacht. Deze fietsen
worden namelijk niet geleverd zonder een dergelijk slot. Verder geeft de lichtkleurige
sticker op het frame onder het zadel aan dat de fiets voorzien moet zijn van een slot met
daarin een Diefstal Preventie Chip. Deze sloten kunnen alleen van het merk AXA of
Trelock zijn. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de bekendste sloten die op A-merken
worden toegepast.
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2.3

CASUS A-MERK FIETS MET EEN ANDER SLOT

Puch-fietsen vallen ook onder de A-merk fietsen. De fiets in bovenstaande advertentie is
voorzien van het AXA Solid slot. Op Puch-fietsen wordt standaard een ander slot
gemonteerd. Kennelijk is het originele slot van de fiets gehaald. Dit zou dus een fiets
kunnen zijn die van diefstal afkomstig is. Ook omdat de jasbeschermers ontbreken, komt
de fiets in aanmerking voor het predicaat ‘verdachte fiets’. De jasbeschermers zijn
namelijk de eerste onderdelen die sneuvelen als er aan het slot wordt gerommeld. Meer
informatie over het AXA Solid slot vindt je in bijlage 2 voor het herkennen van fietsloten.
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2.4

CASUS FOTO VAN FABRIKANT

In dit geval wordt er een foto van een fabrikant gebruikt om de fiets op Marktplaats aan te
prijzen. Waarom wordt dat gedaan? Heeft de aanbieder van de fiets iets te verbergen en
gebruikt hij daarom een andere foto. Foto’s van fabrikanten kunnen op een eenvoudige
wijze van de site van de fietsfabrikant gehaald worden.
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2.5

CASUS ANDER SLOT IN PLAATS VAN DPC-SLOT

Bovenstaande foto toont een advertentie met daarop een Giant damesfiets voorzien van
een ringslot. De sticker op de staande zitbuis onder het zadel geeft aan dat de fiets
voorzien moet zijn van een ringslot met daarin een Diefstal Preventie Chip (DPC).
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Op een andere foto van dezelfde fiets (hieronder) blijkt de fiets voorzien te zijn van een
Abus slot van het type Protecta 48. Het betreft hier een slot in een lagere prijscategorie
dat niet voorzien is van een Diefstal Preventie Chip. Blijkbaar is het originele slot van de
fiets verwijderd. Genoeg om de fiets aan te merken als ‘verdacht’.
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2.6

CASUS VAN EEN MOGELIJKE BEUNHAAS

Deze aanbieder heeft zes advertenties op Marktplaats staan en kan door een
registercontroleur van de gemeente als ‘beunhaas’ worden aangemerkt. Waarom
controle op de beunhaas? Een dergelijke aanbieder van fietsen houd het grijze circuit van
fietsen in stand. Dit grijze circuit zorgt voor een probleem bij politie en gemeentelijke
diensten omdat deze fietsen nauwelijks te controleren zijn en de herkomst van de fietsen
niet herleidbaar is.
Dit houdt in dat er geen controle mogelijk is op de markt en dat politie en gemeentelijke
diensten energie blijven steken in fietsen waar je uiteindelijk niets mee kan. Ook kunnen
hierdoor mogelijke helers van gestolen fietsen vrijuit blijven gaan.
Fietsen worden doorgaans door de beunhaas vanuit een woning of kelderbox verhandeld
en niet zelden op straat opgeslagen (wat weer een vervuiling geeft van de openbare
ruimte en een negatieve invloed heeft op de subjectieve veiligheidsbeleving van de
burger). Een stapel fietsen in de wijk afgesloten door één groot slot is vaak een teken van
de handelsvoorraad van een beunhaas.
De beunhaas haalt zijn winst van de straat. Hij ‘vindt’ fietsen op straat en neemt ze
vervolgens mee om op te knappen. Niet zelden maakt de beunhaas zich schuldig aan
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diefstal van fietsen die in zijn ogen aan niemand toebehoren. Vanuit deze optiek is het
interessant om de handelsvoorraad van de beunhaas door te nemen en te controleren op
diefstal. Om goedkoop aan onderdelen te komen voor zijn fietsen, maakt een beunhaas
zich soms ook schuldig aan diefstal van fietsonderdelen.
Staan er in de buurt fietsen waarvan regelmatig onderdelen verdwijnen (totdat er
uiteindelijk een kaal fietsframe ontstaat), dan heb je te maken met een zogenoemde
Kluif-fiets. Het is goed mogelijk dat er in de buurt een beunhaas zit die zichzelf op die
manier van fietsonderdelen voorziet.
Partners in de aanpak van mogelijke beunhazen:
2.7

Gemeente (bestemmingsplannen, verduisteren gemeente-eigendommen,
vervuilen openbare ruimte).
Registercontroleur van de gemeente (als bestuursrechtelijk ‘breekijzer’ bij het
aanpakken van beunhazen, fungeert gelijk als coördinator van de aanpak).
Woningbouwcoöperatie (oneigenlijk gebruik van woning, kelderbox of schuur).
Belastingdienst (verzwegen inkomsten, belastingontduiking).
Sociale dienst (uitkeringsfraude, inkomsten naast uitkering).
ANDERE AANWIJZINGEN VOOR MOGELIJKE DIEFSTAL

Afhankelijk van de kwaliteit van de foto(‘s) die bij een advertentie staan, kan verder
gezocht worden op andere opvallende zaken. Hieronder nog enkele aanwijzingen die er
op duiden dat het originele slot van de fiets is verwijderd en die op een mogelijke diefstal
van de fiets kunnen wijzen.
Hieronder is een kleiner slot voor de slotplaat van een AXA SL9 slot geplaatst. Het
originele slot is duidelijk vervangen. Dat er een slot op de fiets zit met daarin een sleutel
is dus niet alleszeggend.
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Op de onderstaande foto is een AXA SL7 slot op een fiets aangebracht. Achter het slot
zie je de hardmetalen montageplaat zitten. Omdat het SL7 slot nooit geleverd wordt met
een montageplaat, is dat een teken dat originele slot (het AXA SL9 slot), is verwijderd.

Hierboven een slot in de gesloten stand waarbij de ring die tussen de spaken gaat,
weggeslepen is. Bij rijdende fietsen is dit iets wat snel opvalt. Fietsendieven verwijderen
daarom ook wel de sluitknop (in dit geval een grijze) van het slot om minder op te vallen.
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Bijlagen
BIJLAGE 1

DE DIEFSTAL PREVENTIE CHIP (DPC)

In het jaar 2000 is de Diefstal Preventie Chip (DPC) geïntroduceerd door fabrikant
Batavus. Sindsdien worden de meeste nieuwe fietsen van Nederlandse fabrikanten met
een chip uitgerust. Een chip is voorzien van een uniek nummer dat digitaal kan worden
uitgelezen. De chip bevindt zich altijd binnen een straal van 30 cm rondom de zadelpen.
De introductie van de DPC betekende een grote stap voorwaarts in de opsporing van
mogelijk gestolen fietsen. Vooral omdat de fiets, en niet het slot waar de chip in het
verleden in verwerkt werd, gegevensdrager wordt. De code op de chip wordt met een
speciale scanner uitgelezen. Deze code is gekoppeld aan het framenummer van de fiets
en is eveneens opvraagbaar in het register mobiele objecten van het RDW.

Afbeelding van de reader, die vanaf de straat contact kan leggen met het fietsdiefstalregister van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer.

Voor de opsporing van gestolen fietsen is het van belang dat zichtbaar is dat de fiets
voorzien is van een DPC. Fabrikanten hebben doorgaans vermeldingen van de DPC op
de fiets aangebracht om het vertrouwen van de consument te verstreken en de DPC
herkenbaar te maken.
Er zijn globaal drie termen in omloop die aangeven dat er sprake is van een DPC. Bij
AXA gaat het om de termen ‘Pro-Tag-Tor’ en ‘DPC’. Trelock hanteert de term ‘Chip
Control’.
Fabrikanten gebruiken verschillende stickers om aan te geven dat een fiets voorzien is
van een DPC. Dergelijke stickers worden door fietsendieven soms van het frame
verwijderd of middels tape op het frame afgedekt om minder aandacht te trekken.
Er zijn drie plaatsen waarop je een DPC-sticker aan kunt treffen. Over het algemeen
worden de stickers op de staande zitbuis geplaatst en onder de laatste laklaag gespoten.
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Het verwijderen van deze stickers laat dan ook altijd zijn sporen na. Dus zijn er op
onderstaande afbeelding vermelde plaatsen onregelmatigheden, kijk dan goed of het
originele slot nog op de fiets zit.

Afbeelding van een fiets met daarbij door pijlen aangeven de plaatsen waar je een DPC-sticker aan kan treffen.
Let wel: lang niet alle fietsen zijn voorzien van een dergelijk aanduiding met een sticker op het frame.
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Afbeeldingen van de verschillende DPC-stickers die er momenteel in omloop zijn:

ProTagTor

Tracer
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Sparta DPC

Datatag
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Batavus DPC

BIJLAGE 2

FIETSSLOTEN HERKENNEN

De grootste aanwijzing voor fietsdiefstal is het ontbreken van het originele slot. De meest
toegepaste sloten op Nederlandse fietsen zijn:
-

AXA SL 7
AXA SL9
AXA Defender RL
AXA Solid
Trelock sloten van het type RS400 (RS420 / RS440)

Hieronder informatie over de hierboven genoemde sloten met daarbij ook enkele foto’s
van het zijaanzicht van de sloten (op internet staan meestal foto’s van fietsen die vanaf
de zijkant van de fiets genomen zijn).

AXA SL7 :

Kenmerken:
-
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Direct op het frame gemonteerd.
Moest op verschillende maten frames toegepast kunnen worden.
Kan een chip in het slot zitten (chipslot herkenbaar aan 10 of 15-cijferige code op
bovenzijde van het slot beginnende met 975 …. of 999 ….).
Vaste verbinding slot en spatbord.
Nagenoeg niet meer te koop.
Herkenbaar aan de wat hoekige vormen.

Fietsdiefstal samen aanpakken

-

Te openen middels blanco sleutel methode. Alle SL7 en SL9 met een klapsleutel
hebben sleutelnummer 7…. ; deze gaan open middels blanco sleutel methode.
Verder gaan alle sleutelnummers 4…. en 7…. open, maar de sloten die niet open
gaan zijn sleutelnummers 3…. en 6….

Zijaanzichten van een AXA SL7 slot met (links) en zonder een DPC (rechts) in het slot.
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De hiernaast afgebeeld 3 SL7 sloten
zijn niet voorzien van een chip.
Deze sloten hebben een combinatie
die begint met 1 letter gevolgd door 6
cijfers.
Tref je een SL7 aan die wel voorzien
is van een chip, dan moet de
combinatie minimaal 10 karakters
hebben.
De oudere chipsloten werden
aangegeven middels de combinatie
DC… gevolgd door een combinatie
van 8 cijfers en letters.

AXA SL9:
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Kenmerken:
-

Gemonteerd op hardmetalen slotplaat. Deze slotplaat is op het frame bevestigd
middels drie torx-bouten.
Vormgeving is gelijk aan het SL7 slot.
Kan een chip in het slot zitten (chipslot herkenbaar aan 10 of 15-cijferige code op
bovenzijde van het slot beginnende met 975 …. of 999 ….).
90 procent van de chipsloten van dit type is voorzien van een oranje sluitknop.
Vaste verbinding slot en spatbord.
Nagenoeg niet meer te koop.
Te openen middels blanco sleutel methode. Alle SL7 en SL9 met een klapsleutel
hebben sleutelnummer 7…. ; deze gaan open middels blanco sleutel methode.
Verder gaan alle sleutelnummers 4…. en 7…. open, maar de sloten die niet open
gaan zijn sleutelnummers 3…. en 6….

Een zijaanzicht van een AXA SL9 slot met (rechts) en zonder DPC (links) in het slot. Duidelijk is te zien dat ten
opzichte het SL7 slot, het SL9 slot een extra rand aan de achterzijde heeft zitten van de hardmetalen
montageplaat. In plaats van de tekst ‘Pro-Tag-Tor’ is het ook mogelijk om de tekst ‘DPC’ op het slot te zien.
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Links een AXA SL9 slot voorzien van een oude chip beginnend met de combinatie DC gevolgd door een reeks
van 8 cijfers en letters. Rechts een AXA SL9 slot met bovenop de 15-cijferige code die aangeeft dat het een
chipslot betreft.

AXA Defender RL:

Defender met chip

Defender zonder chip

Kenmerken:
-

-
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Direct gemonteerd op het frame.
Kan een chip in het slot zitten (chipslot herkenbaar aan 15- tot 17-cijferige code
op achterzijde van het slot beginnende met 975 …. of 999 ….).
Vaste verbinding slot en spatbord.
Ook los verkrijgbaar, maar losse sloten hebben geen mogelijkheid tot vastzetten
spatbord en losse sloten hebben ook geen chip in het slot. Eventuele sloten met
chip zijn alleen door erkende fietsenmakers direct bij AXA te bestellen.
Slot is herkenbaar aan de rondere vormen ten opzichte van de SL sloten.
Chipsloten zijn over het algemeen voorzien van oranje sluitknop, dat geldt voor
90 procent van de markt.

Fietsdiefstal samen aanpakken

Links een AXA Defender slot zonder een Diefstal Preventie Chip en rechts een AXA Defender slot dat wel
voorzien is van een Diefstal Preventie Chip dat wordt aangegeven middels de term DPC.
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Hiernaast een AXA Defender slot met
op de achterzijde de combinatie
beginnende met 999 die aangeeft dat
het slot voorzien is van een diefstal
preventie chip. Deze combinatie kan
dus ook met 975 beginnen.

Hiernaast een AXA Defender slot met
op de achterzijde een code combinatie
die begint met 1 letter en 6 cijfers.
Deze combinatie werd ook gebruikt
voor de AXA SL7 en SL9 sloten zonder
chip in het slot.

AXA Solid:

Kenmerken:
-
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Direct gemonteerd op het frame.
Toepasbaar op verschillende maten frames.

Fietsdiefstal samen aanpakken

-
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Nummering/codering van het slot middels 1 letter met 6 cijfers.
Geen chip in het slot aanwezig.
Van meest toegepaste sloten de goedkoopste.
Vaak vervanger van het originele slot omdat het een slot is uit een lagere
prijscategorie.

Fietsdiefstal samen aanpakken

De Trelock sloten
Trelock sloten van het type RS400 (420 / 440)
-

-

Direct gemonteerd op het frame.
Kan een chip in het slot zitten (type RS400 of soortgelijke) chipslot RS400
herkenbaar aan tekst ‘chip control’ bovenop het slot. De RS420 heeft een
dergelijke aanduiding aan de voorzijde van het slot staan.
Geen chipcode op de buitenzijde van het slot aanwezig.
Geen vaste verbinding slot en spatbord.
Op sommige Giant, Sparta en Batavus fietsen.

Trelock RS400:

Hierboven (links) afgebeeld het Trelock RS400 slot, herkenbaar aan de V-vorm aan de bovenzijde van het slot.
In deze V-vorm staat de tekst ‘Chip Control’ waarmee aangegeven wordt dat het slot voorzien is van een
Diefstal Preventie Chip. Aan de rechterzijde een zijaanzicht van het RS400 slot.
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Trelock RS440:

Hierboven (links) afgebeeld het Trelock RS440 slot, herkenbaar aan de lijn van de bovenzijde die niet doorloopt.
Dit slot is voorzien van een Diefstal Preventie Chip. Aan de rechterzijde een zijaanzicht van het RS440 slot.
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De aanduiding op het Trelock RS420 slot dat er een Diefstal Preventie Chip in moet zitten.
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