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

 

 

 

 

 

 

 

De politie en de BOA treden op als opsporingsambtenaar als het gaat om de 
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister). Zij passen niet de 
toezichthoudende bevoegdheden toe op basis van de Algemene wet 
bestuursrecht.  De BOA moet aangewezen zijn in domein 1 of 2. 

 
Betreden plaatsen:                                          Art. 552 SV: 

Politie en BOA heeft toegang tot alle plaatsen waarvan redelijkerwijze wordt vermoed dat de 
handelaar die gebruikt (ook zonder vermoeden strafbaar feit). Voor het betreden is geen machtiging 
vereist of toestemming van de opkoper. Het doorzoeken gaat niet verder dan zoekend rondkijken. 
AWBI is van toepassing indien het een woning betreft.  Schriftelijke machtiging vereist. 
Doel betreden: (register)controle. 

Inzage register                                   art. 437 lid 1 c  SR 

Opkoper moet zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage geven aan opsporingsambtenaar. 
In het geval van het DOR zal de opkoper op de eerste aanvraag het DOR moeten openen. De 
opkoper dient er dus ook voor te zorgen dat er altijd iemand is die in het DOR kan inloggen. 

Ter bezichtiging afstaan                  art. 437 lid 1 d SR 

De opkoper moet op eerste vordering het goed dat hij heeft gekocht/ verworven ter bezichtiging 
afstaan en laten zien waar dit goed in zijn administratie staat ingeschreven.  Deze bepaling geldt 
alleen voor de goederen die nog niet zijn verkocht. 

Controle van het goed                    art. 437 lid 1 f  SR 

De opsporingsambtenaar is bevoegd  een schriftelijke last uit te schrijven tot maximaal 14 dagen om 
een nader onderzoek in te stellen.  De opsporingsambtenaar kan de handelaar verplichten om het 
goed in bewaring te houden ( en dus niet te verhandelen) of zelf voor onderzoek in bewaring te 
nemen.   Als je een gestolen goed aantreft of het vermoeden hebt dat het een gestolen goed kan zijn, 
maak altijd eerst gebruik van deze last.  Doe het onderzoek en is het inderdaad het gestolen goed, 
dan of afstand laten tekenen of in beslag nemen. (scheelt een hoop papierwerk als uit het onderzoek 
blijkt dat het toch niet gestolen is) 

Op de site van het CCV / heling vind je nog veel meer op de kennisapp Stop 
heling en je kunt met de E-learning testen hoe het met je kennis is gesteld. 
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