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Ons kenmerk 

Datum 

 

 

Uw kenmerk 

 

 
 

 
 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U hebt op 7 juni 2013 een brief van de gemeente ontvangen waarin u 

wordt verzocht zich aan te melden als handelaar. Als u dit nog niet heeft 

gedaan, wil ik u verzoeken dat alsnog te doen. 

 

Ik kan me voorstellen dat het bijhouden van het in- en verkopen van 

goederen in het Digitaal Opkopers Register vragen oplevert. Bent u 

bijvoorbeeld strafbaar als u een gestolen goed inkoopt? Neemt de politie 

een gestolen goed in beslag? Hoe vaak kunt u magazijncontrole 

verwachten? Wat moet u doen als iemand zijn legitimatie niet wilt laten 

zien? Hoe lang moet u ingekochte goederen bewaren?  

 

Informatieavond 

Deze en vele andere vragen worden op 1 juli 2013 beantwoord tijdens 

een informatieavond over het Digitaal Opkopers Register. Deze avond 

wordt georganiseerd door politie en gemeente Amersfoort in de 

Raadszaal van het Stadhuis (Stadhuisplein 1).  

 

Namens de politie is plaatsvervangend districtschef van het gebied 

Eemland Noord en Zuid Ger Huijer aanwezig. Namens het Openbaar 

Ministerie is Officier van Justitie Maarten Vuylsteke aanwezig. 

Naam  
Adres 
Postcode Woonplaats 

 

Uitnodiging informatieavond 
Digitaal Opkopers Register 

19 juni  2013 

MO/VW/4419950 -- 



 

Programma 

20.00 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee. 

20.30 uur  Start programma 

 Welkom door burgemeester Lucas Bolsius. 

 Toelichting op het Digitaal Opkopers Register, door       

plaatsvervangend districtschef Ger Huijer. 

 Toelichting vanuit het Openbaar Ministerie door Officier van 

Justitie Maarten Vuylsteke. 

 Praktijkvoorbeelden, door politie Amersfoort –  

Jan Willem Ebbink. 

 Voorstellen Juriaan Bruins (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) 

 Ruimte voor vragen. 

21.30 uur  Einde programma, mogelijkheid tot napraten. 

22.00 uur   Einde. 

 

Aanmelden 

U kunt zich eenvoudig voor deze informatiebijeenkomst aanmelden via de 

website www.amersfoort.nl/1juli of telefonisch op werkdagen via het 

nummer 033-4695329. Graag horen we voor 26 juni of u komt. 

Heeft u vagen heeft over deze avond, dan kunt u op werkdagen bellen 

met mevrouw Hellen Deurloo via nummer of 06-48068514. 

 

Graag tot ziens op 1 juli 2013! 

  

Met vriendelijke groeten, 

de burgemeester van Amersfoort 
 
 
 
 
Lucas Bolsius 
 

 

http://www.amersfoort.nl/1juli

