
C o n t r o l e l i j s t    o p k o p e r s 
 
 
BVH-Nummer:       
Datum controle:     Tijdstip start controle:     
Rapporteurs:      Tijdstip einde controle: 
 
Opkoper: 
Naam bedrijf:      E-Mail: 
Adres bedrijf:     KVK-nummer: 
Telefoonnummer:     KVK-vestiging inschrijving:  
 
Contactpersoon bedrijf: 
BSN: 
Naam: 
Geboortedatum: 
Telefoonnummer: 
Eigenaar/ Personeelslid {doorhalen wat niet van toepassing) 
 
 
Bevindingen: 
 

 Heeft de handelaar zich als opkoper gemeld bij de gemeente (DOL)  Ja / Nee 

 Wordt er een inkoopregister bijgehouden?      Ja/ Nee 

 Wordt het inkoopregister op 1 e aanvraag ter inzage aangeboden?   Ja/ Nee 

 Zijn de inkoopgegevens genoteerd? (Z.O.Z)      Ja/ Nee 

 Zijn de in de zaak aanwezige goederen (juist) in het DOR  ingeschreven?                              
(Ga Steekproefsgewijs te werk)       Ja /Nee 

 Wordt er enkel van meerderjarigen gekocht?      Ja/ Nee 
 
APV eisen, indien van toepassing (z.o.z) 
 

 Wordt er een verkoopregister bijgehouden?      Ja/ Nee 

 Wordt het verkoopregister op 1 e aanvraag ter inzage aangeboden?   Ja/ Nee 

 Heeft de handelaar de verkregen goederen gedurende de wettelijk gestelde                     
termijn ( 3 / 5 dgn.) vastgehouden      Ja / Nee 

 Heeft de handelaar de herkenbaarheid van de verkregen goederen binnen de                 
Wettelijk gestelde termijn in stand gehouden?     Ja / Nee 

 Is er een bord in/bij/op de gevel aangebracht met inkoop en naam?   Ja/ Nee 
 
Bijzonderheden: Vul hieronder eventuele bijzonderheden in die je aantreft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij 1 of meerdere keer Nee ingevuld, een na controle aanzeggen en waar nodig waarschuwen of een 
PV aanzeggen. (Zie voor beleid de achterzijde.)  
 
Let op 
Dit formulier na invulling inleveren bij taakaccenthouder / coordinator Heling van de eigen organisatie. 
Maak altijd een registratie aan! Voor de politie: gebruik in BVH  incidentcode I34 met de projectcode 
OPKREG en koppel altijd de persoon en het bedrijf. Beschrijf alle bijzonderheden in de registratie. De 
registratie kan op een later tijdstip onderdeel worden van een bestuurlijk traject jegens de opkoper. 
Voor de BOA: Na registratie in het eigen systeem – leg contact met de politieorganisatie ivm de 
vastlegging in BVH           z.o.z 



Voorbereiding controle: 
 
Tips: 

 Bij een eerste bezoek: Bel vooraf de opkoper op en prik een datum die de opkoper uitkomt 

 Controleer vooraf het DOR van de handelaar op (on)juistheden 

 Noteer de volgnummers met bijzonderheden/onjuistheden om ter plaatse bij de opkoper deze goederen 
nader te onderzoeken en/of de opkoper aan te sturen 

 Neem vooraf contact op met de politie of BOA organisatie ivm eventuele bijzonderheden omtrent de te 
bezoeken opkoper 

 Controleer in beginsel een opkoper met 2 controleurs 

 Laat in de aanpak bij ongeregeldheden zowel het strafrechterlijk als bestuurlijktraject samen opgaan 

 Maak gebruik van de beleidslijn heling van de gemeente mbt het eventueel toe te passen bestuurlijk 
traject 

 Maak gebruik van een lastgeving 437 onder f van het WvSr, indien je een goed nader wil (laten) 
onderzoeken of wil tonen aan een aangever (14 dgn in bewaring neming) 

 
 
Eisen en verplichtingen aan register conform Wetboek van Strafrecht 

Er moet een register worden bijgehouden. 
De identiteitsgegevens van de verkoper moeten worden genoteerd. 
Bij het inkopen van Koper(legeringen) met het soort en nummer van ID-bewijs worden genoteerd. (bij 
contant geld) 
De gegevens in het register moeten kloppen (dus niet Jansen als de pers. Janssen heet) 
Het register moet op eerste aanvraag door handelaar of personeel worden getoond. 
Ingekochte goederen moeten op eerste vordering getoond worden en er moet getoond worden waar 
deze in het register staan bijgeschreven. 
Het is verboden goederen in te kopen van minderjarigen of personen die zijn opgenomen in een P.I, 
instelling van de Kinderbescherming of een APZ. 
 
Inkoopgegevens Wat moet de opkoper vastleggen van de transactie 
Goederen moeten met volgnummer, dag/datum/tijdstip van aankoop, een omschrijving van het goed 
(minimaal, voor zover mogelijk, soort, merk en serienummer) 
Koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging (huur / inruil / verpanding) 
NAW-gegevens van wie het goed is verkregen. 
 
Eisen APV (bekijk de plaatselijke apv) 
De in WVSR genoemde eisen voor de inkoop van de goederen, gelden ook voor de VERKOOP van 
de goederen. 
De handelaar moet zich bij de gemeente melden als opkoper. 
Het verkoopregister moet op 1 e vordering getoond worden. 
Op/bij de gevel moet een bord geplaatst zijn waaruit blijkt dat er goederen ingekocht worden en de 
naam van de onderneming. 
Bewaartermijn goederen (meestal 3/5 dgn) 
 
Handhavingsbeleid:         feitcode 
Geen inkoopregister bijhouden: verbaliseren,       D524. 
Verschrijvingen in NAW gegevens inkoopregister: +3 verschrijvingen verbaliseren,  D521 a,b,c 
Goed gegevens niet of onjuist vermelden of geen NAW verbaliseren,   D522 a,b,c 
Geen omschrijving ID bewijs gegevens bij inkoop koper verbaliseren,    D523 a,b,c 
 
Overige overtredingen: maak een handgeschreven pv op 


