
Aanpak woninginbraken en Helingbestrijding 

De Driehoek heeft het actieplan woninginbraken en helingbestrijding vastgesteld vanwege de forse 
stijging van woninginbraken in 2013. In dit plan zijn maatregelen beschreven met als doel het aantal 
woninginbraken te verminderen en de afzetmarkt van gestolen goederen te verkleinen. Een van die 
maatregelen is het ter beschikking stellen van het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het 
controleren van de registerplicht van handelaren in tweedehands goederen.  
De registerlicht is gebaseerd op bestaande wetgeving, maar vanwege andere prioriteiten is er 
jarenlang niet gecontroleerd. De registerplicht tweedehands goederen is door het DOR in een nieuw 
jasje gestoken en daarmee kan de controle “op de oude registerboeken” worden verminderd.  
 
In deze factsheet lees je de relevante informatie over de registercontrole voor handelaren in 
tweedehands goederen.  
 
Registerplicht en meldplicht voor opkopers en handelaren 
Opkopers en handelaren in tweedehands goederen zijn op basis van artikel 437 Wetboek van 
Strafrecht (WvSr) en artikel 1 van het uitvoeringsbesluit artikel 437 WvSr verplicht om alle gebruikte 
of ongeregelde goederen te registeren die verworven dan wel voor handen zijn. Daarnaast zijn 
handelaren op basis van artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leeuwarden verplicht 
om een verkoopregister bij te houden. De eisen voor het verkoopregister zijn hetzelfde als het 
inkoopregister, met uitzondering van f.  Deze registratieplicht moet in een doorlopend en 
gewaarmerkt register en hierin moet het volgende worden opgenomen: 

a. het volgnummer 
b. de datum 
c. een uniek (serie) nummer en anders een omschrijving soort, merk en nummer van het goed 
d. de inkoopprijs of andere voorwaarden van verkrijging 
e. de naam en het adres 
f. een omschrijving en het nummer van het identiteitsbewijs, bij inkoop van koper en 

koperlegeringen als de koopprijs van dat goed in contant geld wordt uitbetaald. 
 
De handelaar heeft op basis van artikel 2:68 van de APV een meldplicht als de handelaar van het 
opkopen zijn beroep of gewoonte maakt. Deze meldplicht houdt in dat de gemeente in kennis wordt 
gesteld en wordt voorzien van naam, de volledige adresgegevens van het woonadres en de volledig 
adresgegevens van elke onderneming. De handelaar kan zich via www.leeuwarden.nl/dor digitaal 
aanmelden.  
 
Opkopers en handelaren die specifiek aandacht krijgen 
Opkopers en handelaren in metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, 
motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers 
zijn wettelijk verplicht een registratie bij te houden. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 
(HUP) zijn uren beschikbaar gesteld voor de controle op de registerplicht. Door een beperkt aantal 
toegewezen uren is een afweging gemaakt van bedrijven die worden gecontroleerd en dit zijn: 

- Fietsen 
- Edelmetalen en sieraden 
- Scooters 
- Telefonie 

 
Gewaarmerkt register 
De burgemeester heeft middels het aanwijsbesluit van 7 april 2014 het papieren register en het DOR 
aangewezen als gewaarmerkt register. Inmiddels is een DOR interface beschikbaar gesteld waardoor 
handelaren op drie manieren kunnen registeren. Het DOR en DOR Interface worden hieronder 
uitgelegd.   

- Oude registratieboek (heeft niet de voorkeur om dit te gebruiken) 
- Digitaal Opkopers Register 
- Digitaal Opkopers Register Interface 

 
Digitaal Opkopers Register  
Het digitaal opkopersregister is weergegeven in een beveiligde internet omgeving waarop de 
handelaar inlogt. De ingevoerde goederen worden gecontroleerd met de database stop heling. 
Wanneer een goed als gestolen geregistreerd staat, krijgt de politie een automatisch bericht. 
Vanwege de snelle uitwisseling van gegevens wordt de pakkans van inbrekers en helers vergoot.  



Een aantal andere voordelen van het DOR zijn: 
- het is gratis  
- ondersteuning door Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid om de schade op de 

steler/heler te verhalen als blijkt dat er toch een goed afkomstig is van diefstal 
- minder tijd kwijt dan bij de controles van het papieren register  
- het heeft een voorraadregistratie  
- ondersteuning bij magazijncontroles  
- het is online in te vullen en te bewerken via de internetbrowser  
- eenvoudig te sorteren  
- zoeken op soort, merk, type of serienummer 
- het ingevoerde serienummer wordt direct getoetst aan de database van Stop Heling 
- bij een match wordt direct een bericht verzonden aan betrokken van politie  
- tot 35 dagen na invoer wordt dagelijkse opnieuw getoetst aan de database van Stop Heling. 

 
Om gebruik te maken van het DOR kan de handelaar via www.leeuwarden.nl/DOR een DOR account 
aanvragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaal Opkopers Register Interface 
Het Digitaal Opkopers register Interface is beschikbaar gesteld voor handelaren die een eigen 
bedrijfssysteem c.q. registratiesysteem hebben. Handelaren maken dan gebruik van hun eigen 
systeem en middels de interface wordt een koppeling gemaakt met het DOR. Hiermee wordt een 
dubbele registratie voorkomen, maar maken handelaren gebruik van de voordelen van het DOR. De 
handelaar kan via de gemeente een verzoek indienen om gebruik te maken van een DOR interface. 
Dit verzoek wordt neergelegd bij de landelijk projectleider DOR. Bedrijven die inmiddels zijn 
aangesloten via een DOR interface zijn: 

1. Mediamarkt 
2. Techreturns 
3. Used Products 
4. Cycle Software 
5. Vendit (Sluit binnenkort aan) 
6. Game Mania (in de testfase) 

7. Recell (in de testfase) 
8. 2 Store (in de testfase) 
9. Cash Converters (in de testfase) 
10. Wilmar (in de testfase) 
11. Quick Vision (in de testfase)  
12. ProAssist (in de testfase) 

 
Opsporingsbevoegdheid registerplicht tweedehands goederen 
De opsporingsbevoegdheid is geregeld in artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering (WvSv). De 
politie wordt op basis van artikel 141 WvSv en de BOA Domein 1 en 2 op basis van artikel 142 WvSv 
belast met de opsporing van strafbare feiten voor artikel 437, artikel 437bis en 437ter van het 
Wetboek van Strafrecht.   
 
De burgemeester heeft op basis van de Algemene Wet bestuursrecht op 7 november 2011 besloten 
om de toezichthouders van de gemeente Leeuwarden aan te wijzen voor de Algemene Plaatselijke 
verordening. Hierdoor zijn de toezichthouders alleen bevoegd om het verkoopregister te 
controleren.    
 
 
 
 



Aandachtspunten controle registerplicht tweedehands goederen 
Het is belangrijk dat de opkoper of handelaar bewust is van het doel van de registerplicht en het 
gebruik van het DOR. Hierdoor kunnen handelaren bijdragen aan een veiligere gemeente. De 
toezichthouders kunnen hierbij onderstaande uitgangspunten gebruiken om de handelaar te 
overtuigen:  

- een kleinere kans dat goederen worden verkocht die van diefstal afkomstig zijn 
- de afzetmarkt voor gestolen goeder wordt verkleind 
- vergroten van de pakkans van inbrekers en helers 
- de handelaar met een DOR account wordt ondersteunt door Serviceorganisatie Directe 

Aansprakelijkheid om de schade op de steler/heler te verhalen als blijkt dat er toch een 
goed afkomstig is van diefstal  

- het is bestaande wetgeving  
- het DOR is gebruiksvriendelijk 

 

Bij de controle is voor de toezichthouder het volgende van belang: 
- heeft hij zich gemeld bij de gemeente Leeuwarden als opkoper? 
- hanteert de opkoper een inkoopregister en een verkoopregister? 
- is het in- en verkoopregister correct ingevuld?  
- Staan in het inkoopregister bekende namen, komen bepaalde personen frequent voor of zijn 

er opvallende transacties? 
- Zijn er goederen afkomstig van diefstal? Politie legt beslag.   

 
     
 

Handige site 
http://moodreport.nl/heling/ Voorbeeld filmpjes 
https://www.pasopkoper.nl/  Veel gestelde vragen 
http://www.ondernemersplein.nl/regel/opkopersregister/  
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@86248/feitcodes-richtlijn/  
www.so-da.nl  


