
 

 

 

 

 

Juist gebruik van het opkopersregister  als u dat vult vanuit uw kassasysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het wetboek van strafrecht is in artikel 437 bepaald dat elke handelaar van tweede hands goederen 

een doorlopend opkopersregister dient bij te houden. 

In de praktijk betekent dat een schrift, goedgekeurd door de burgemeester, dat met pen ingevuld moet 

worden of het digitale opkopersregister (DOR).  De meeste burgemeesters hebben inmiddels het DOR 

aangewezen als enig goedgekeurd register. 

Elk bedrijf krijgt een account op een DOR register met een eigen wachtwoord.  Dat register moet altijd 

in orde zijn en de controleurs controleren ook op basis van dat register. 

 

Veel bedrijven gebruiken een kassasysteem  waar alle of bijna alle gegevens die in het DOR vermeld 

moeten worden,  ook opgenomen worden. Hierdoor zou een handelaar dubbel werk hebben, als hij 

beide systemen moet vullen. 

Als de eigenaar van het kassasysteem bereid is zijn systeem aan te passen aan de invoervelden van 

het DOR, is het technisch mogelijk om beide systemen middels een webserver te koppelen. Handig 

voor de handelaar, maar hierdoor ontstaan wel misverstanden. 

 

Het kassasysteem is en kan nooit het register worden.  Het kassasysteem is geen vervanger voor het 

register. Het DOR is het register en elk bedrijf moet bij een controle in staat zijn dat register te openen 

en inzage te geven aan de controleur. De voorraad zoals die in het DOR vermeld staat moet aan de 

controleur getoond kunnen worden. 

De handelaar blijft verantwoordelijk voor de juistheid van het DOR. Hij zal dus geregeld moeten 

controleren of de gegevens juist overgenomen zijn uit het kassasysteem.   Bij storingen zal hij zelf 

contact moeten opnemen met de eigenaar van het kassasysteem. 

 

TIPS: 

Per bedrijf is een medewerker geautoriseerd om in het DOR te kunnen inloggen, deze medewerker 

kan ook andere medewerkers autoriseren. Om aan de verplichting te kunnen voldoen, dat bij een 

controle het DOR geopend moet kunnen worden, is het aan te raden om meerdere medewerker te 

autoriseren. 

 

De essentie van een opkopersregister is dat na invoer van een product, de handelaar niets meer kan 

wijzigen of verwijderen.  Daarom is het belangrijk, bij het gebruik van de webserver, dat de gegevens 

allemaal in een keer ingevoerd worden in het kassasysteem.  

Voorbeeld:    je voert een fiets in, merk, type en naam van de verkoper.  Een dag later krijg je pas de 

fiets en het framenummer. Als je die dan invoert in het kassasysteem, komt dat framenummer niet in 

het DOR.  Je moet alle gegevens in een keer invoeren. 

 

Controleer minimaal 1 keer per week het DOR op juistheid.  

 

 

     Juist gebruik webserver 

 


