
 

 

  
 

 
 

U bent handelaar in 2e hands of ongeregelde goederen 

 

Als opkoper verkrijgt u 2e hands of ongeregelde goederen. (Dit kunnen ook nieuwe goederen zijn die u niet via de 

reguliere (groothandel) weg inkoopt) 

De wet schrijft voor dat u dit soort goederen administreert in een “gewaarmerkt” register.  Het waarmerken 

geschiedt door de gemeente of is door een aanwijzingsbesluit in de Algemene Plaatselijke Verordening van die 

gemeente geregeld (Digitaal Opkopers Register (D.O.R.)). 

Daarnaast kan het zijn dat uw gemeente voorschrijft dat u bij verkoop van een verkregen goed u dit tevens 

administreert in een verkoop register.  

 

Meer informatie over deze administratie kunt u terugvinden op de website van het Centrum voor Criminaliteit en 

Veiligheid.  https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/aanpak/aanpak-opkopers/  of bij uw plaatselijke gemeente. 

 

U bent verplicht om zich bij de gemeente te melden. 

 

Het is belangrijk om te weten dat, bij het verkrijgen van een goed, u een onderzoek plicht heeft. Is het goed dat u 

wordt aangeboden van misdrijf afkomstig? 

Opzetheling of schuldheling is namelijk strafbaar.  

U kunt daarbij een inschatting maken als u voorafgaand aan het moment van verkrijgen zich afvraagt: 

 Wie heb ik voor mij staan? Leeftijd maar ook uiterlijk zichtbare kenmerken waarbij u  zich zou kunnen 

afvragen of deze persoon over dit goed als eigenaar zou kunnen beschikken?; 

 Prijs van het goed Een nog prachtige elektrische fiets die u voor 50 euro wordt aangeboden roept 

vraagtekens op; 

 Hoe vaak een persoon goederen bij u aanbiedt. 

 De wet schrijft voor dat u de juiste naam en adres van de persoon noteert. Dit kunt u doen door naar een 

legitimatie te vragen. Wil de persoon zich niet legitimeren dan zou u zich af moeten vragen of u de keuze 

moet maken om het goed te kopen. 

U wordt aangeraden in ieder geval niet zo maar klakkeloos een goed te verkrijgen. 

Daarnaast is het voor de opkoper belangrijk dat hij het goed te goeder trouw heeft verkregen.  

Het te goeder trouw verkrijgen van een goed bepaalt namelijk dat de opkoper kan voldoen aan de wegwijsplicht 

die hij/zij volgens het Burgerlijk Wetboek heeft. Als u een goed te goeder trouw heeft verkregen en later blijkt dat 

het verkregen goed van misdrijf afkomstig is dan loopt u het risico dat de politie het goed in beslag neemt en dat u 

een schadepost heeft. Bij het verkrijgen niet te goeder trouw verloopt mogelijk uw recht op schadeverhaal. 

 

Te goeder trouw wordt mede bepaald op het moment van verkrijging. Wist u of had u kunnen weten dat het goed 

van misdrijf afkomstig was? Hebt u voldaan aan alle voorwaarden die de wet voorschrijft hoe u het goed 

administreert 

 

De praktijk: 

 Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Schrijf de gegevens even op. 

 Vraag voorafgaand aan het moment van verkrijging door over het bezit/eigendom van het aangeboden 

goed. Een nog nieuwe telefoon in doos verkopen of iemand die verknipte sieraden wil inleveren roept 

vragen op. 

 Maak bij unieke nummers altijd gebruik van Stopheling.nl. Deze website of het stophelingveld binnen het 

digitaal opkopers register controleren het nummer met de data van de politie en de Koninklijke 

Marechaussee en geven een melding als een goed gestolen is. Uw aanvragen wordt gelogd en zijn 

opvraagbaar. U kunt dan aantonen dat u het goed vooraf op diefstal heeft gecontroleerd. 

 Krijgt u een melding dat het goed gestolen is, koop het goed dan niet in. Geeft het mee aan de 

aanbieder. U bent nu wel verplicht de gegevens van de aanbieder aan de politie te melden. (Daarom is 

het handig om de gegevens vooraf te noteren) 

 Staat het goed niet als gestolen geregistreerd en u heeft geen twijfels over het bezit/eigendom van de 

aanbieder dan schrijft u het goed in uw administratie  

 U dient in ieder geval te noteren: Een volgnummer / dag, datum en tijdstip van verkrijging van het goed, 

een goede omschrijving van het goed (merk, type serienummer, imeinummer, kleur enz.) / de 

https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/aanpak/aanpak-opkopers/


voorwaarden van verkrijging (prijs / inruil / verpanding enz.) de naam en het adres van de persoon van 

wie u verkrijgt (u bent verplicht de juiste naam te noteren) 

 

U heeft te goeder trouw een goed ingekocht. Later blijkt dat het goed gestolen is. De politie neemt het goed in 

beslag. U heeft u een schadepost. 

Alleen in het Digitaal Opkopers Register kun u aangifte doen van heling en gaat de Stichting Service Organisatie 

Directe Aansprakelijkheid (SODA) uw schade verhalen op de dader. Vraag indien nodig de toezichthouder om 

hulp. 

 

Hebt u een web service tussen uw kassasysteem en het Digitaal Opkopers Register dan blijft u altijd 

verantwoordelijk voor invoer van de juiste gegevens.  

Controleer daarom regelmatig de juiste wijze van registratie door zo nu en dan in te loggen in het D.O.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 


