Registerplicht handelaren
tweedehands goederen

Tijdens de controle op de registerplicht van handelaren in tweedehands goederen is geconstateerd dat u tweedehandsgoederen ter verkoop in voorraad heeft. Dit betekent dat de verplichtingen van het Wetboek van Strafrecht en artikel 12 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Leeuwarden (APV) op u van toepassing zijn. Wat dit inhoudt leest u in deze folder.
Welke handelaren zijn register plichtig?
In het Wetboek van Strafrecht en de APV is vastgesteld, dat verplicht ingekochte en verkochte
goederen moeten worden geregistreerd. Het doel hiervan is heling tegen te gaan. Registratie is
verplicht voor opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen,
edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-,
radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops.
Wat moet u registreren?
U bent verplicht de goederen in een gewaarmerkt register te registreren. Dit is een registratieboek
voorzien van een gemeentestempel. Registreren kan ook in het digitaal opkopersregister.
Van het ingekochte of verkochte goed registreert u:
een opeenvolgend volgnummer
de datum van inkoop
een omschrijving van het goed met merk en nummer
de koopprijs
van de verkoper noteert u naam, adres en het nummer van de identiteitskaart of
paspoort.
Wat is het voordeel van het digitaal opkopersregister?
Het opkopersregister is een digitaal register. Het voordeel van dit digitale systeem is dat de
politie automatisch bericht krijgt, als gestolen geregistreerd goed in het opkopersregister wordt
ingevoerd. De snelle uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot de pakkans van helers,
inbrekers en veelplegers. De kans dat de handelaar van diefstal afkomstige goederen verkoopt
wordt zo aanzienlijk kleiner.
De voordelen van het digitale opkopersregister voor u op een rij:
het digitaal opkopersregister is gratis
het register is in te vullen en te bewerken via internet
het register voorziet in een voorraadregistratie en ondersteunt bij magazijncontroles
in het register kan eenvoudig worden gesorteerd en gezocht op soort, merk, type of
serienummer
na invoer van een product in het register wordt het ingevoerde serienummer direct
getoetst aan de database van Stop Heling
als géén match wordt geconstateerd wordt het product tot 35 dagen na invoer,
dagelijkse opnieuw getoetst aan de database van Stop Heling
bij gebruik van het digitaal opkopersregister bent u minder tijd kwijt bij
registercontroles door gemeente en politie.
Aanmelden als handelaar
U bent verplicht om de burgemeester in kennis te stellen als u van het opkopen een beroep of
gewoonte maakt (artikel 2:68 APV). U moet schriftelijk opgave doen van uw volledige adresgegevens en van elke lokaliteit die voor uw activiteiten wordt gebruikt.
Op de website www.leeuwarden.nl/dor worden de meest gestelde vragen en antwoorden weergegeven. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden dat u als handelaar tweedehands goederen
beroepsmatig op- en verkoopt en wilt aanmelden voor het Digitaal Opkopers Register.
Heeft u vragen neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden via 14 058.

