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Geaciite heer/mevrouw, 

U hebt eerder een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over het digitale 
opkopers register (DOR). Helaas hebben wij u 24 juni niet ontmoet. Daarom willen we u alsnog 
informeren over het digitale register. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is onder artikel 2.5.3 opgenomen dat handelaren 
in 'gebruikte of ongeregelde goederen' zich registreren bij de gemeente Nijmegen. Daarnaast zijn 
handelaren verplicht zowel een inkoopregister (zoals vermeld in artikel 437 Wetboek van 
Strafrecht) als een verkoopregister bij te houden (APV artikel 2.5.2). 

Het digitale register Is door Burgemeester Bruls ook aangewezen als gewaarmerkt register. Dat 
betekent dat het digitale register gebruikt kan gaan worden in plaats van het papieren register. 
Handelaren kunnen nu via een beveiligde website gegevens voor de registratie invoeren. Dit 
bespaart niet alleen veel tijd voor u als ondernemer, maar het maakt de opsporing van gestolen 
goederen ook veel gemakkelijker. 

Bij deze brief ontvangt u uw inloggegevens voor de website. Daarmee houdt u gemakkelijk en 
snel uw register bij. ... . 
U logt in via de website, waarna u meteen kunt beginnen. Het is van belang zal u zowel uw 
inkoop registreert (verplichting Wetboek van Strafrecht) als uw verkoop (verplichting APV). Dit 
doet u op de dag van inkoop danwel verkoop. 

Wij verwachten dat ondernemers vanaf 15 juli aanstaande met het digitale register zullen gaan 
werken. Uw papieren register bewaart u, zodat de administratie van het verleden behouden blijft. 
IVlocht u behoefte hebben aan een instructie, dan kunt u contact opnemen via dor@niimegen.nl 
Daarnaast zult u binnenkort bezocht worden door de politie. 

Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet. 




