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Geachte heer, mevrouw
Als ondernemer in tweedehands goederen bent u voor mij een belangrijke partner in de strijd tegen heling.
Veel buit van woninginbraken en straatroven wordt, zonder dat u zich daarvan bewust ben, via u ten gelde
gemaakt. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staat dat u een register bij moet houden zodat u
en ik zicht kunnen houden op de herkomst van goederen. U omschrijft wat u heeft gekocht, van wie en
hoeveel. Voorheen gebeurde dit schriftelijk. Dat was een tijdrovende klus.
Daarom werken we nu met een digitaal register. Met een unieke code logt u in op een beveiligde website en
voert u de ingekochte goederen in. Het systeem vergelijkt uw invoer met de informatie van de politie. Als u
een goed registreert dat eerder gestolen is, krijgt de politie direct een seintje.
Op 15 oktober starten de politie en Stadstoezicht met de registercontroles. Tijdens hun eerste bezoek stellen
zij u op de hoogte van de verplichting tot het bijhouden van het register en de werkwijze rond de controles en
opvolging. Bovendien wordt u geïnformeerd over de aansluiting op het digitale opkopersregister en direct
aangesloten. Het digitale register is kosteloos, u heeft alleen een computer met internetaansluiting nodig.
Met het digitale register zijn al vele successen behaald. Ondernemers, politie en gemeente maken het
steeds lastiger voor inbrekers, helers en veelplegers. Zij kunnen moeilijker hun gestolen spullen
verhandelen. Stelen wordt minder aantrekkelijk. Verschillende ondernemers werken al met het register. Kan
ik ook op u rekenen in onze strijd tegen criminaliteit?

Hoogachtend,
de burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge.
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