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Registratieplicht opkopers   
 
284/14 
Algemene Zaken 
Juridische Veiligheidszaken 
Hillebrand Tanja, 058 233 2386 
 
8 januari 2014, verzonden: 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Het zal u niet zijn ontgaan dat het aantal woninginbraken in de gemeente 
Leeuwarden de laatste jaren fors is gestegen. Om het aantal woninginbraken te 
verminderen heb ik met de Officier van Justitie en de teamchef van de politie 
te Leeuwarden, een plan van aanpak vastgesteld waarin ook de aanpak van 
heling is meegenomen. Met betrekking tot de aanpak van heling is 
onderstaande, voor u als eigenaar van de onderneming, van belang.  
 
Wettelijk kaders 
Gelet op artikel 437 Wetboek van Strafrecht (WvSr), artikel 1 van het 
uitvoeringsbesluit artikel 437 WvSr en artikel 2:67 Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) Leeuwarden, zijn opkopers en handelaren in tweedehands 
goederen verplicht tot het registeren van alle gebruikte of ongeregelde 
goederen die u inkoopt dan wel voor handen heeft. Dit met als doel om heling 
tegen te gaan. 
 
Tevens dient u op basis van artikel 2:68 van de APV de gemeente Leeuwarden in 
kennis te stellen indien u tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt. U 
dient uiterlijk 1 juli 2014 via onderstaande e-mailadressen de volgende 
gegevens aan te leveren: 

- uw naam, de volledige adresgegevens van uw woonadres en de volledig 
adresgegevens van elke onderneming waarin bovenstaande activiteiten 
plaatsvinden. 

 
De controle op de registratieplicht  
Om te voldoen aan bovenstaande wettelijke kaders werd de registratieplicht tot 
op heden bijgehouden in een papieren registratieboek. De politie vergeleek de 
informatie uit het register met de lijst van gestolen goederen. De afgelopen 
jaren heeft de aanpak van heling minder aandacht gehad in verband met andere 
prioriteiten. Nu heeft heling weer prioriteit en zal de registercontrole weer 
plaatsvinden. Indien u dit niet bijhoudt, dan laat u mij geen andere keus en ben 
ik genoodzaakt om de toezichthouders van gemeente en politie te laten 
handhaven. Om het u als opkoper makkelijker te maken, biedt ik u het digitaal 
opkopersregister aan.  



Blad 2 
 

 
Het digitaal opkopersregister 
Het opkopersregister is een digitaal register. Het voordeel van dit digitale 
systeem is dat de politie automatisch bericht krijgt, wanneer een goed in het 
opkopersregisters wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. Die 
snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot de pakkans van 
helers, inbrekers en veelplegers. Als u gebruik maakt van het digitaal opkopers 
register, maakt u het de inbrekers, helers en andere criminelen steeds lastiger 
om gestolen goederen te verhandelen. Zo maken we samen de gemeente 
Leeuwarden veiliger. Daarnaast wordt de kans aanzienlijk kleiner dat u 
goederen verkoopt die van diefstal afkomstig zijn. Ik zet voor u de voordelen 
van het digitale opkopersregister even op een rij:  

• het digitaal opkopersregister is gratis; 

• u kunt het register online vullen en bewerken via uw internetbrowser; 

• u kunt het register gebruiken voor uw voorraadregistratie en als 

ondersteuning bij de magazijncontroles;  

• na invoer van een product in het register wordt het ingevoerde 

serienummer direct getoetst aan de database van Stop Heling;  

• bij een volledige of een gedeeltelijke match wordt direct per mail een 

bericht verzonden naar een of meer opgegeven email adressen; 

• indien géén match wordt geconstateerd wordt het product, tot 35 dagen 

na invoer, dagelijkse opnieuw getoetst aan de database van Stop Heling; 

• als u het digitaal opkopersregister gebruikt dan bent u minder tijd kwijt 

bij registercontroles door gemeente en politie. 
 
Informatieavond  
Ik kan mij voorstellen dat het bijhouden van een in- en verkoopregister vragen 
oplevert. De gemeente Leeuwarden organiseert samen met de politie een 
informatieavond op 4 februari 2014 over de registratieplicht in De Walrus 

Leeuwarden (Gouverneursplein 37).  

 
Programma informatieavond 4 februari 2014 

20.00 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee. 

20.15 uur  Start programma 

21.30 uur  Einde programma, mogelijkheid tot napraten. 

22.00 uur    Einde. 

  
Vragen/aanmelden 
Heeft u vragen over de registratieplicht of wilt u zich aanmelden als handelaar, 
dan kunt u contact opnemen met de heer H. Tanja via telefoonnummer 14058 of 
via htanja@leeuwarden.nl.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Drs. Ferd. J.M. Crone 
burgemeester van Leeuwarden 


