
 

Pagina  1 van 2 

Stadhuisplein 1 

3811 LM Amersfoort 

Postbus 4000 

3800 EA Amersfoort 

T 14033 

F 033 469 54 54 

I www.amersfoort.nl 

 

Inlichtingen 

Hellen Deurloo 

T 14033  

ha.deurloo@amersfoort.nl 

 

 

 

Aan 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

 

 

Ons kenmerk 

Datum 

 

 

Uw kenmerk 

 

 
 

 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In Amersfoort neemt, net als in de rest van Nederland, het aantal 
woninginbraken toe. Na een woninginbraak worden de weggenomen 
goederen vaak doorverkocht. Het kopen van gestolen goederen noemen  
we heling en is strafbaar. Om het voor de dieven zo moeilijk mogelijk  
te maken om geld te verdienen aan hun inbraken, heeft de gemeente 
Amersfoort besloten om (weer) actief de in- en verkoopregisters van 
handelaren te controleren.  
 
Bent u handelaar? 
U staat volgens de Kamer van Koophandel als ondernemer geregistreerd. 
Indien u als ondernemer ook tweedehands goederen inkoopt, inneemt of 
inruilt, bent u verplicht om u als handelaar bij de gemeente aan te melden1. 
U bent als handelaar ook verplicht een in- en verkoopregister bij te houden2. 
 
Aanmelden als handelaar 
Als u inderdaad tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt,  
dan bent u verplicht zich vóór 21 juni als handelaar aan te melden bij  
de gemeente. Aanmelden kan eenvoudig via de beveiligde website 
www.amersfoort.nl/handelaren. Let op, ook als u geen tweedehands 
goederen inkoopt, inneemt of inruilt, dient u dit ook op deze site aan  
te geven. 
 
Digitaal Opkopers Register 
In 2012 is de politie in samenwerking met gemeente Amersfoort en het 
Openbaar Ministerie in Amersfoort een proef gestart om handelaren hun 
goederen via het Digitaal Opkopers Register te laten registreren. Dit 
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. Die snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie, vergroot 
de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij wordt het hen 
steeds lastiger gemaakt om hun gestolen spullen te verkopen. Zo maken 
we samen Amersfoort veiliger. 
 

Naam  
Adres 
Postcode Woonplaats 

 

Aanmelding handelaar en  
het Digitaal Opkopers Register 

6 juni 2013 

MO/VW/4312337 -- 

1 Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.66-2.68 
2 Wetboek van Strafrecht, artikel 437 en de Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.67 
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Aansluiting Digitaal Opkopers Register 
Zodra u zich heeft aangemeld als handelaar, maken wij een persoonlijke 
inlogcode voor u aan. U heeft daarmee toegang tot dit Digitaal Opkopers 
Register waarin u bijhoudt wat u in- en verkoopt. In het Digitaal Opkopers 
Register 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 
Gezien de positieve ervaringen met het Digitaal Opkopers Register, gaan de 
politie en de gemeente Amersfoort vanaf juli 2013 actief registercontroles 
uitvoeren. U riskeert een geldboete van maximaal 7.400 euro of drie maanden 
vrijheidsstraf als geconstateerd wordt dat u het register niet of niet juist 
bijhoudt. Wanneer u gestolen goederen doorverkoopt bent u strafbaar  
voor heling. 
 
Informatieavond 
Wij kunnen ons voorstellen dat het bijhouden van een in- en verkoop-
register vragen oplevert. Op maandagavond 1 juli om 20.00 uur organiseert 
de gemeente Amersfoort samen met de politie een informatieavond over  
het Digitaal Opkopers Register. U ontvangt hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging. Op deze avond ontvang u ook uw persoonlijke inlogcode voor 
het Digitaal Opkopers Register. 
 
Indien u vragen heeft over het aanmelden als handelaar bij de gemeente,  
dan kunt u op werkdagen bellen met mevrouw Hellen Deurloo via 
telefoonnummer 033-4695329 of 06-48068514. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Burgemeester van Amersfoort 
 
 
Lucas Bolsius 
 
 


