Stop heling
Criminelen maken vaak gebruik van handelaren en opkopers om gestolen goederen om te zetten in
geld. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan helen. Daarom bestaan er regels
waar handelaars zich aan moeten houden. Hiermee draag je als handelaar bij aan het bestrijden van
diefstal.
Registratie
Als u handelt in gebruikte goederen bent u verplicht uw onderneming aan te melden. Ga naar
www.shertogenbosch.nl/veiligheid en klik op de link onder het kopje “heling”. De volgende informatie is
hiervoor nodig:
 De persoonlijke gegevens van de contactpersoon van uw onderneming. Met zijn of haar emailadres
en wachtwoord wordt een account aangemaakt in het Digitaal Opkopersloket;
 De adres-, KVK en branchegegevens van uw vestiging(en). Na aanmelding komt iemand van politie
of gemeente bij u langs voor een informatief gesprek.
In- en verkoopregister
 U bent als handelaar verplicht om een opkopersregister bij te houden. Hiervoor is het Digitaal
Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Met gebruik van dit register draagt u bij aan de bestrijding van
diefstal en heling. Het gebruik van het DOR is gratis.
 Wanneer u gebruikt maakt van het DOR kunt u schade verhalen via SODA. Deze stichting verhaalt
dan kosteloos namens u de schade bij degene die het gestolen goed heeft aangeboden.
U kunt bij uw aanmelding in het Digitaal Opkopersloket aangeven dat u zich ook aan wilt melden voor
het Digitaal Opkopers Register. U ontvangt dan automatisch een inlognaam en wachtwoord voor het
register.
Belangrijk
 Veranderingen in uw woonadres en/of adres(sen) van uw vestiging(en) meldt u binnen drie dagen
via het Digitaal Opkopersloket. Ook geeft u binnen drie dagen door wanneer u uw werkzaamheden als
handelaar in gebruikte goederen beëindigt;
 De naam en aard van uw onderneming moeten duidelijk zichtbaar zijn bij de ingang van uw
vestiging(en);
 U bent verplicht ingekochte goederen minimaal 5 dagen te bewaren voordat u ze verkoopt of
bewerkt.
 Niet naleven van de regels kan ertoe leiden dat u een boete krijgt en/of uw pand voor bepaalde tijd
wordt gesloten.
Contact
Hebt u vragen? Neemt u dan contact met ons op via 073 – 615 51 55 of
veiligheid@shertogenbosch.nl
Relevante links
• Www.stopheling.nl
• https://so-da.nl/opkopers
• https://www.youtube.com/watch?v=OiyPtGQ2j9U

