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Geachte heer, mevrouw, 
 
Ook in Twente wordt, net als in de rest van Nederland, vaak ingebroken. De gevolgen van een inbraak 
zijn erg vervelend. De privacy wordt geschonden, het veiligheidsgevoel wordt aangetast en mensen 
missen dierbare en kostbare spullen. Het terugdringen van woninginbraken heeft dan ook hoge 
prioriteit bij de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Vaak worden gestolen goederen na 
een woninginbraak doorverkocht. Gezamenlijk willen we daarom investeren in de aanpak van heling, 
het opkopen van gestolen goederen, om daarmee de afzetmarkt van inbrekers te verstoren. Om die 
reden wordt de komende jaren actief gecontroleerd op het bijhouden van de inkoop- en 
verkoopregisters door handelaren. In de aanpak van heling speelt u als opkoper dan ook een 
belangrijke rol.  
 
Het digitaal opkopersregister 
De 14 Twentse gemeenten gaan in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie 
handelaren attenderen op het feit dat zij verplicht zijn om hun goederen via het digitaal 
opkopersregister (DOR) te registreren. Deze manier van registreren vervangt de papieren registratie 
van in- en verkoop van goederen. Het voordeel van dit digitale systeem is dat de politie automatisch 
bericht krijgt, wanneer een goed wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. De snelheid van 
uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot de pakkans op helers, inbrekers en veelplegers.  
 
Wat betekent dit voor u als ondernemer 
De wettelijke verplichting, die er al was, wordt vereenvoudigd door het digitaal opkopersregister.  
U wordt als ondernemer beter beschermd tegen heling dankzij de verbinding met het register van 
gestolen goederen. Daarnaast helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden door 
de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten. Op deze 
wijze zijn al vele woninginbraken opgelost.  
 
Aansluiting digitaal opkopersregister 
Wanneer u bent aangesloten op het digitale opkopersregister kunt u bijhouden wat u in- en verkoopt. 
In het DOR dient u consequent in te voeren: 

- welk goed het betreft; 
- wanneer dit goed is gekocht; 
- van wie het goed is ingekocht of ingenomen; 
- voor welk bedrag het goed is ingekocht; 
- en op welke datum het is doorverkocht. 

 



Registercontroles 
De politie gaat vanaf oktober 2014 registercontroles uitvoeren. Hierbij kan samenwerking met de 
gemeente worden gezocht. Als geconstateerd wordt dat het register niet of niet juist wordt 
bijgehouden, is dit strafbaar en zal daarop gehandhaafd worden. Wanneer er gestolen goederen 
bewust worden doorverkocht dan is dit ook strafbaar (heling).  
 
Informatieavond 
Om u zo goed mogelijk te informeren over de aansluiting en het bijhouden van het in- en 
verkoopregister worden informatieavonden georganiseerd waarvoor ik u graag uitnodig.  
 
Deze vinden plaats op dinsdag 7 oktober en woensdag 8 oktober  2014 bij Van der Valk in Hengelo 
van 19.45 tot 21.30 uur. U kunt zelf bepalen op welke avond u wilt komen. Ik vraag u alvast om de 
data te reserveren in uw agenda. Eind september ontvangt u hiervoor persoonlijk een uitnodiging met 
het inhoudelijke programma.  
 
Omdat wij graag de inlogaccounts voor het DOR willen aanmaken, verzoek ik u om voor 12 september 
a.s. uw bedrijfsnaam, contactpersoon en emailadres dat u gebruikt in uw bedrijf door te geven aan 
……….. (IVZ-er). U krijgt dan voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten uw inlogcode 
toegestuurd, zodat u alvast kennis kunt maken met het DOR.  
Mocht u vooraf vragen hebben over de aanpak heling en het DOR, dan kunt u contact opnemen met 
de coördinator Integrale Veiligheid, ……….. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Burgemeester van …….. 
 
 
 
 
 


