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DIGITAAL OPKOPERSREGISTER
Een uniek project in Apeldoorn
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Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd 

van zijn mobiele telefoon. Hij doet aangifte bij de politie. Een inwoner van Apeldoorn 

biedt bij een telefoonwinkel een mobiele telefoon aan. De Amsterdamse politie krijgt 

een mailtje van de politie uit Apeldoorn: de aangeboden telefoon en de gestolen  

telefoon zijn dezelfde. De verdachte wordt aangehouden en de beroofde man krijgt 

zijn telefoon terug.

Zonder heler geen steler

Het digitaal opkopersregister vereenvoudigt de registratie van helinggevoelige  

goederen, zoals mobiele telefoons, smart phones en fietsen. Daarnaast is het mogelijk 

die gegevens automatisch te vergelijken met de gestolen goederen die geregistreerd 

staan in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Resultaat? Handelaren in tweede-

hands goederen hoeven geen schriftelijk systeem meer bij te houden. De gemeente kan 

haar controlerende taak gemakkelijker uitvoeren. De politie spoort zo samen met het 

Openbaar Ministerie eenvoudig helers en stelers op, zodat ze vervolgd kunnen worden. 

De pakkans is groter, de afzetmarkt voor gestolen goederen kleiner. Belangrijkste: het 

wordt veiliger voor de burger.

De politie Noord- en Oost-Gelderland draait een proef met het gebruik van het digitaal 

opkopersregister. Deze brochure geeft u een beeld van de opzet, de implementatie en 

het gebruik van een digitaal opkopersregister. Het helpt andere gemeenten, politie-

eenheden, arrondissementen van het Openbaar Ministerie en ondernemers inzicht te 

krijgen in de meerwaarde van een dergelijk project.

Sayed Hashmat Hosseini, eigenaar telecomwinkel: ‘Wij willen ons gewoon 

aan de regels houden. En het scheelt papierwerk.’

Dick voor de Poorte, politie Apeldoorn Binnenstad: ‘Samen bedachten we 

een manier om heling te voor komen. Winkeliers zorgen nu voor informatie  

die wij nodig hebben om boeven op te sporen.’ 

Dick voor de Poorte, criminaliteitsmedewerker van het team Apeldoorn Binnenstad, 

ziet een voor hem bekende veelpleger een telefoonwinkel binnenlopen. Dick vraagt 

zich af hoe dat tegenwoordig zit, met de controle op de winkeliers die tweedehands 

goederen verkopen. Als blijkt dat gemeente en politie die controle, vanwege het  

arbeidsintensieve karakter, niet of nauwelijks meer uitvoeren, komt hij in actie…

Randvoorwaarden

Met Dick als eerste aanjager, is binnen de politie Noord- en Oost-Gelderland het project 

Digitaal opkopersregister gestart. Randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle 

aanpak van heling zijn:

•  Alle partners -gemeente, Openbaar Ministerie, opkopers en politie - voeren een  

gezamenlijk beleid in het terugdringen van heling en willen hierin resultaten  

boeken.

•  Het digitaal register ondersteunt dit beleid en vereenvoudigt de opsporing van  

gestolen goederen; het is geen doel op zich.

•  Het digitaal register is een door de burgemeester aangewezen register. Dat betekent 

dat het register is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

•  De juridische kaders, zoals de Wet politiegegevens, zijn helder en de bestuurlijke  

en/of strafrechtelijke interventiemogelijkheden stemmen de partners op elkaar af.
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Het betrekken van alle partijen, het schrijven van een plan en het maken van de  

afspraken kost de initiatiefnemer, in deze de projectleider van de politie Noord- en  

Oost-Gelderland, ongeveer een dag per week. De tijd die nodig is voor het onderhoud en 

het beheer van het digitaal systeem, wordt geschat op een dag per week. Aanhoudingen 

die volgen op hits binnen het digitaal opkopersregister, worden gedaan door politie-

medewerkers in de woonplaats van de verdachte, binnen de normale dienstplanning.  

Als belangrijke partner in het project reserveert de gemeente Apeldoorn 60 uur per 

maand voor controle van de registratieplicht van handelaars in tweedehands goede-

ren. Dit is wanneer het register goed loopt. Tijdens de opstartfase van drie maanden 

reserveert de gemeente 600 uren. De financiële middelen worden vooral besteed aan de 

ontwikkeling van het digitaal systeem: de ontwikkeling daarvan kost 600 Euro. Aan de 

opleiding van degenen die met het opkopersregister werken, is vier uur besteed.

  

Wim Jansen, Openbaar Ministerie: ‘De grens waarbij handhaving overgaat 

naar opsporing is erg dun. Hoe dat precies zit, heb ik uitgezocht. Als Openbaar 

Ministerie willen we samen met andere partners graag aan de voorkant van het 

probleem komen. Voorkomen is altijd nog beter dan…’

Klaas Dunnink, groepschef politie Apeldoorn Binnenstad: ‘Zo’n tachtig  

procent van gestolen goederen komt via de legale weg weer de straat op. 

Dankzij dit project worden wij overladen met informatie om boeven te vangen, 

kunnen we straatroven oplossen en gestolen goederen teruggeven aan de  

rechtmatige eigenaar.’

Projectdeelnemers van de gemeente Apeldoorn aan het woord:

Roel Mulder, teamleider THOR: ‘Wij zorgen samen voor een schoon,  

heel en veilig Apeldoorn. De burger merkt dat we het probleem samen  

actief oppakken. Want als de heler gepakt wordt, ook geen steler.’

Ewout Visser, beleidsmedewerker: ‘Dit is een goed project voor  

veiligheid. Ik hoop dat andere gemeenten het ook gaan oppakken.’

Marlieke Kuilder, juridisch adviseur: ‘Volgens de Algemene Plaatselijke  

Verordening van de gemeente Apeldoorn zijn handelaren verplicht om de 

in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen bij te houden in een 

register.’

Proces

De initiatiefnemers van het project Digitaal Opkopersregister realiseren zich al in een 

vroeg stadium dat het succes van het project staat of valt met de betrokkenheid van alle 

partijen. Niet alleen de discipline van de opkopers om hun lijsten aan te bieden aan de 

politie, maar ook de betrokkenheid van de gemeente in het toezicht op de registratie 

van de tweedehands goederen. En natuurlijk de opvolging door politie en Openbaar 

Ministerie. Dus de samenwerking staat vanaf het begin van het project meteen centraal.

Stappen

Alle partners reserveren financiële middelen en capaciteit. Deze zijn nodig voor de  

periodieke controle van het register / het magazijn en de opvolging van ‘hits’ door  

politie en Openbaar Ministerie. De volgende stappen zijn belangrijk in het project:

1. Opstellen plan van aanpak door gemeente, Openbaar Ministerie en politie

2. Borgen juridische context

3. Selecteren opkopers

4. Realiseren onderhoud en beheer digitaal register 

5. Opleiden

6. Aanpassen werkprocessen

7. Communicatie, zowel in- als extern
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Wie doet wat

Alle neuzen staan dezelfde kant op en tijd en geld zijn gereserveerd. Nu moet helder 

beschreven worden wie welke rol heeft in het proces. Daarmee kent elke partij zijn 

eigen verantwoordelijkheid en is tegelijkertijd duidelijk hoe het proces loopt: van het 

verzamelen van de informatie tot de vervolging van de verdachte.

Creëren en onderhouden van een actueel overzicht van alle opkopers 

in de gemeente (kan passief of actief met medewerking van de 

wijkagent).

gemeente / politie

Toevoegen opkopers aan het digitaal register en verschaffen van 

toegang met beveiligde inlogcode en handleiding.

gemeente / politie

Toezien op naleving van de registratieplicht door periodieke  

register- en magazijncontroles.

gemeente

Repressief optreden bij niet nakomen registratieplicht;  

bestuurs- en/of strafrechtelijk afhankelijk van beleidskeuzen.

gemeente / politie

Registreren van ingekochte en verkochte goederen in het digitaal 

opkopersregister.

opkoper

Vergelijken van goederen in het digitaal opkopersregister met de 

goederen in het landelijke digitale register (stopheling.nl).

automatisch door de applicatie

Indien goed van diefstal afkomstig is (‘hit’): informeren van  

plaatselijke politie waar diefstal heeft plaatsgevonden.

automatisch door de applicatie

In behandeling nemen en veredelen van de ‘hit’. politie 

Vordering voor de informatie (naam en adresgegevens) door de  

officier van justitie.

Openbaar Ministerie

Overdragen veredelde informatie aan operationeel team. politie

Opsporen verdachte(n) en opmaken proces-verbaal. politie

Vervolgen van verdachte(n). Openbaar Ministerie

Terugkoppelen aan opkoper en eventueel betreffende burger. politie

 

Resultaten

xxxxxx

Toekomst

Het project in Apeldoorn krijgt inmiddels landelijk interesse. Gekeken wordt hoe het 

digitaal opkopersregister uitgebreid kan worden naar de zogenaamde niet-unieke 

goederen, zoals koper en oud ijzer. Het past ook binnen de landelijke prioriteiten om 

overvallen tegen te gaan en om administratieve lasten te verminderen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een digitaal opkopersregister in uw eigen 

omgeving? Voor uitgebreide informatie over het project en de gehanteerde werkwijze 

kunt u contact opnemen met één van de deelnemers:

Gemeente Apeldoorn

Marlieke Kuilder, juridisch adviseur 

Roel Mulder, teamleider Toezicht en Handhaving Openbare Orde

Ewout Visser, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

T: 14055

M: thor@apeldoorn.nl

Openbaar Ministerie, regio Arnhem/Zutphen

Wim Jansen, beleidsmedewerker afdeling Beleid & Strategie

T: 026 888 49 22

M: w.jansen@om.nl

Politie Noord- en Oost-Gelderland

Apeldoorn Binnenstad

Klaas Dunnink, groepschef

Dick voor de Poorte, criminaliteitsmedewerker

T: 0900 8844

M: team.noord@no-gelderland.politie.nl

Diverse ondernemers in Apeldoorn

Uitgave Politie Noord- en Oost-Gelderland, november 2011

Noord- en Oost-Gelderland
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www.politie.nl/Noord_en_Oost_Gelderland
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