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Besluit van

houdende regels over het Digitaal
opkopersregister en Digitaal opkopersloket
(Besluit Digitaal opkopersregister
en Digitaal opkopersloket)

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van
directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.
;

2022,

Gelet op de artikelen 437, eerste en tweede lid, en 437ter van het Wetboek van
Strafrecht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van
nr.
);

2022,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van
2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.
;
Hebben goedgevonden en verstaan:
§ 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. het Digitaal opkopersregister: het bestand, bedoeld in artikel 437, eerste lid,
onder a, van het Wetboek van Strafrecht;
b. het Digitaal opkopersloket: de voorziening, bedoeld in artikel 437ter, tweede lid,
van het Wetboek van Strafrecht;
c. opkoper of handelaar: de opkoper of handelaar, bedoeld in artikel 437, eerste lid,
van het Wetboek van Strafrecht;
d. een gebruikt of ongeregeld goed: een goed als bedoeld in artikel 2.
§ 2. Aanwijzing categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen

Artikel 2
1. Als categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen als bedoeld in artikel 437,
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht worden aangewezen:
a. audio-, foto-, film-, radio- en videoapparatuur, mobiele telefoons,
geautomatiseerde werken en digitale-gegevensdragers, met uitzondering van usb’s
en niet-interactieve muziek-cd’s en game- en film-dvd’s,
b. elektrisch gereedschap en kleine elektrische apparaten voor het huishouden, de
keuken en de persoonlijke verzorging,
c. muziekapparatuur en -instrumenten,
d. edelstenen en -metalen, juwelen, sieraden, en uurwerken,
e. cultuurgoederen als bedoeld in bijlage 1 bij Verordening [EG] nr. 116/2009 van de
Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen (PbEU 2009, L 39), met uitzondering van de cultuurgoederen
genoemd in de categorieën A8, A11 en A15, met dien verstande dat voor zover het:
1˚. de cultuurgoederen, genoemd in de categorieën A3 tot en met A7, A10, A13 en
A14, betreft, niet de financiële grens of leeftijdsgrens geldt die bij die categorieën is
vermeld,
2˚. de cultuurgoederen, genoemd in de categorieën A6 en A10, betreft, de
cultuurgoederen die uit de negentiende eeuw en een latere eeuw afkomstig zijn, zijn
uitgezonderd, tenzij het een uniek werk betreft,
3˚. de cultuurgoederen, genoemd in categorie A12 betreft, complete archieven zijn
uitgezonderd, en
4˚. de cultuurgoederen, genoemd in categorie A13, de cultuurgoederen, genoemd
onder a, zijn uitgezonderd,
f. voorwerpen van koper, koperlegering, overige metalen, legeringen en metalloïden,
g. voertuigen en de volgende onderdelen daarvan: airbags, audioapparatuur,
gordelspanners, hybride accu’s, katalysatoren, lichtmetalen wielen van
personenauto’s, motorblok, motormanagementsystemen, navigatiesystemen,
spiegels, stuur, stuurhuis, stuurkolommen, verlichting en versnellingsbakken, en
h. vaartuigen en de volgende onderdelen daarvan: buitenboordmotoren en andere
typen motoren, waaronder buitenboordmotoren en andere typen motoren,
waaronder elektrische startmotor, elektronica, inboardmotoren, motorblok, nautische
apparatuur en schroef.
2. In het eerste lid, onder a, wordt verstaan onder:
a. geautomatiseerd werken: apparaten of een groep van onderling verbonden of
samenhangende apparaten, waarvan er een of meer op basis van een programma
automatisch digitale gegevens verwerken;
b. digitale-gegevensdragers: gegevensdragers, niet zijnde geautomatiseerde
werken, bestemd of mede bestemd voor de opslag van gegevens die geschikt zijn
voor overdracht, interpretatie of verwerking door geautomatiseerde werken.
3. In het eerste lid, onder f, worden onder voorwerpen van overige metalen,
legeringen en metalloïden verstaan: dakbedekking en -afwatering, dak- en
kozijnlood, grafornamenten, industriële afsluiters, kunstobjecten, katalysatoren,
lithiumaccu’s, religieuze objecten, rijplaten en straatobjecten.
4. De in het eerste lid aangewezen goederen hebben geen waarde van enige
betekenis als bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht als
zij als afval om niet aan een opkoper of handelaar worden aangeboden en door die
opkoper of handelaar worden ingezameld om te worden vernietigd.
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§ 3. Aanwijzing organisaties in gebruikte of ongeregelde goederen
Artikel 3
Als organisatie als bedoeld in artikel 437, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht
worden aangewezen de fiets-, voertuig- en vaartuigdepots die in opdracht van de
gemeente fietsen, voertuigen of vaartuigen uit de openbare ruimte verwijderen.
§ 4. Digitaal opkopersregister
Artikel 4
1. Als bestand als bedoeld in artikel 437, eerste lid, onder a, van het Wetboek van
Strafrecht wordt aangewezen: het Digitaal opkopersregister.
2. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke voor het
Digitaal opkopersregister. De opkoper of handelaar is verwerkingsverantwoordelijke
voor zijn eigen account in het Digitaal opkopersregister.
3. De korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, is verwerker van het
Digitaal opkopersregister.
Artikel 5
1. Nadat de opkoper of handelaar een gebruikt of ongeregeld goed heeft verworven
of voorhanden heeft gekregen, verwerkt hij in het Digitaal opkopersregister direct de
volgende gegevens:
a. de naam, voornamen en geboortedatum van degene van wie hij het gebruikte of
ongeregelde goed verworven of voorhanden heeft gekregen, en het adres waarop
diegene in de basisregistratie personen is ingeschreven of, indien hij niet in dat
bestand is ingeschreven, het adres van zijn verblijfplaats,
b. het type en nummer van het identiteitsbewijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op
de identificatieplicht dat door de persoon, bedoeld onder a, aan hem ter inzage is
aangeboden,
c. de datum waarop hij het goed heeft verworven of voorhanden heeft gekregen,
d. een nauwkeurige omschrijving van het goed, waaronder, voor zover dat aanwezig
is, het soort, merk en type, nummer of kenteken van het goed, en het gewicht en
een of meer foto’s waarop het goed duidelijk herkenbaar is indien een nummer van
het goed ontbreekt,
e. de koopprijs of andere voorwaarden waaronder hij het goed heeft verworven of
voorhanden heeft gekregen, en
f. het nummer van het kentekenbewijs, als het goed een voertuig is waarvoor een
kentekenplicht als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 geldt.
2. Het eerste lid, onder a en b, is niet van toepassing op de opkoper of handelaar
van een organisatie als bedoeld in artikel 3.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder c en d, worden vergeleken met de
gegevens die van wederrechtelijk verkregen goederen in het databestand Stop
Heling van de politie zijn verwerkt.
4. De opkoper of handelaar is verplicht om een gebruikt of ongeregeld goed
gedurende vijf werkdagen nadat hij dat verworven heeft, in de staat waarin hij dat
goed verworven heeft, in bewaring te houden. Op die termijn is de Algemene
termijnenwet van toepassing.
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5. Het vierde lid is niet van toepassing indien een gebruikt of ongeregeld goed een
voertuig betreft waarvoor op grond van artikel 47 van de Wegenverkeerswet 1994
een verplichting tot kentekenregistratie geldt.
6. De opkoper of handelaar is verplicht om in het Digitaal opkopersregister direct de
verkoopprijs en de datum en de wijze te registreren waarop een gebruikt of
ongeregeld goed uit zijn bezit is geraakt of verwerkt.
7. De korpschef draagt er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, vier
jaar nadat deze in het Digitaal opkopersregister zijn verwerkt, worden vernietigd en
dat van iedere vernietiging aantekening wordt gehouden.
Artikel 6
1. De opkoper of handelaar heeft alleen toegang tot de gegevens die hij in zijn eigen
account in het Digitaal opkopersregister heeft verwerkt.
2. De opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van
Strafvordering, en de buitengewone opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142
van het Wetboek van Strafvordering die belast zijn met de opsporing van de
strafbare feiten, bedoeld in de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van
Strafrecht, hebben rechtstreekse toegang tot het Digitaal opkopersregister, voor
zover zij die toegang nodig hebben voor een goede vervulling van hun taak.
3. Bij iedere verwerking als bedoeld in het tweede lid wordt aantekening gehouden
van de datum van de verwerking en de identiteit van de betrokken
opsporingsambtenaar.
§ 5. Digitaal opkopersloket
Artikel 7
1. Als bestand als bedoeld in artikel 437ter, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht wordt aangewezen: het Digitaal opkopersloket.
2. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke voor het
Digitaal opkopersloket. De opkoper of handelaar is verwerkingsverantwoordelijke
voor zijn eigen account in het Digitaal opkopersloket.
3. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is verwerker van het
Digitaal opkopersloket.
Artikel 8
1. Een opkoper of handelaar is verplicht om binnen drie dagen nadat hij zijn beroep
of bedrijf is gaan uitoefenen in het opkopen van of handelen in gebruikte of
ongeregelde goederen, daarvan in het Digitaal opkopersloket melding te doen, onder
vermelding van zijn naam, voornamen, privéadres, telefoonnummer en e-mailadres,
de naam, het adres en e-mailadres van zijn onderneming en de nummers waaronder
zijn onderneming bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval van:
a. een wijziging van de in het eerste lid genoemde gegevens, en
b. de beëindiging van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in het opkopen van of
handelen in gebruikte of ongeregelde goederen.
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Artikel 9
1. De inschrijving van een opkoper of handelaar in het Digitaal opkopersloket wordt
beëindigd in het geval van artikel 8, tweede lid, onder b, of van zijn overlijden.
2. In geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid draagt het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in artikel
8, eerste en tweede lid, onder a, zo spoedig mogelijk worden vernietigd en dat van
iedere vernietiging aantekening wordt gehouden.
Artikel 10
1. De opkoper of handelaar heeft alleen toegang tot de gegevens die hij zelf in het
Digitaal opkopersloket heeft verwerkt.
2. De medewerkers van de gemeente die belast zijn met de controle op de naleving
van de meldplicht, bedoeld in artikel 437ter, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht, hebben rechtstreekse toegang tot het Digitaal opkopersloket, voor zover
zij die toegang nodig hebben voor een goede vervulling van hun taak.
3. Bij iedere verwerking als bedoeld in het tweede lid wordt aantekening gehouden
van de datum van de verwerking en de identiteit van de betrokken medewerker.
§ 6. Slotbepalingen
Artikel 11
Het Besluit van 6 januari 1992 houdende uitvoering van artikel 437, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1992, 36) wordt ingetrokken.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van … houdende wijziging
van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met
het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten
grondslag liggende vermogensdelicten (Stb. 2022,
) in werking treedt.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal
opkopersloket.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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NOTA VAN TOELICHTING
1. Inleiding
Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 437 en 437ter Sr. Die artikelen zijn
onlangs bij wet van … houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van
heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Stb.
2022, …)1 (hierna afgekort als: wetswijziging) aangepast. Die twee artikelen kennen
een aantal grondslagen om bij algemene maatregel van bestuur een aantal zaken uit
te werken. Dit besluit bevat die uitwerking en is de opvolger van het bij dit besluit
ingetrokken besluit van 6 januari 1992 ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1992, 36), zoals gewijzigd bij besluit van 6 oktober
2012 (Stb. 2012, 480) (hierna aangeduid als: uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr).
De belangrijkste onderwerpen die dit besluit regelt, zijn de aanwijzing van het
Digitaal opkopersregister (DOR) als het digitale bestand waarin opkopers en
handelaren gebruikte en ongeregelde goederen moeten inschrijven, de aanwijzing
van de categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen waarvoor die
inschrijfplicht geldt, de regels die de opkopers en handelaren bij het inschrijven van
die gebruikte of ongeregelde goederen in acht moeten nemen, de bewaartermijn van
deze goederen, de bewaartermijn van en de toegang tot de in het DOR opgeslagen
(persoons)gegevens, de aanwijzing van de voorziening ─ het zogeheten Digitaal
opkopersloket (DOL) ─ waar de opkopers en handelaren zich bij de gemeente waar
zij hun beroep of bedrijf uitoefenen moeten melden, de regels die zij bij de
meldplicht in acht dienen te nemen, de bewaartermijn van de in het DOL opgeslagen
persoonsgegevens en de toegang tot die gegevens. In de hiernavolgende paragraaf
worden deze onderwerpen besproken.
In deze nota van toelichting is ervan afgezien om een afzonderlijke paragraaf op te
nemen waarin de administratieve en financiële gevolgen die uit dit besluit
voortvloeien, in beeld zijn gebracht. De reden daarvoor is dat in paragraaf 1.6 van
de memorie van toelichting bij de wetswijziging die gevolgen al zeer uitvoerig zijn
besproken en daar verder niets aan kan worden toegevoegd. Om vergelijkbare reden
is niet in een aparte paragraaf voorzien waarin de verhouding van de onderwerpen
die dit besluit regelt, tot de grond- en mensenrechten, de Algemene verordening
gegevensbescherming en de Dienstenrichtlijn wordt beschreven. Voor die
beschrijving wordt verwezen naar de paragrafen 1.4 en 1.5 van de memorie van
toelichting bij de wetswijziging.
2. Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Onderdeel a
Dit artikelonderdeel bevat een definitie van het begrip “het Digitaal
opkopersregister” (DOR). Dat is het bestand waarvan iedere opkoper van of
handelaar in gebruikte of ongeregelde goederen die gevoelig zijn om wederrechtelijk
te worden verkregen en nog enige waarde in het economisch verkeer hebben en die
in artikel 2 van dit besluit zijn aangewezen, op grond van artikel 437, eerste lid,
1

Zie Kamerstukken II 2021/22, 36 036, nr. 2.
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onderdeel a, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) gehouden is gebruik te maken en
waarin hij verplicht is digitaal een aantal bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen gegevens vast te leggen. Het gaat hier om de gegevens die in artikel 5,
eerste lid, van dit besluit zijn opgesomd, zoals de beschrijving en de inkoopprijs van
die goederen en de identificerende persoonsgegevens van degenen die die goederen
hebben aangeboden.
Op basis van de algemene plaatselijke verordening (APV) of een gemeentelijk
aanwijzingsbesluit DOR was die verplichting al vóór de datum van inwerkingtreding
van de wetswijziging in een deel van de gemeenten op opkopers en handelaren van
toepassing en is die verplichting op grond van de wetswijziging ook voor de opkopers
en handelaren gaan gelden die daarvoor nog volgens de gemeente waar zij hun
beroep of bedrijf uitoefenden, met de papieren versie van het opkopersregister
mochten werken.
Onderdeel b
In dit artikelonderdeel wordt een definitie van de term “Digitaal opkopersloket”
(DOL) gegeven. Dat is de voorziening waar iedere opkoper van of handelaar in
gebruikte of ongeregelde goederen op grond van artikel 437ter, tweede lid, Sr
verplicht is zich digitaal te melden in de gemeente waar hij zijn beroep of bedrijf
uitoefent. Door de landelijke introductie van die voorziening en die verplichting is
een einde gekomen aan de situatie dat een opkoper of handelaar zich fysiek bij een
gemeentelijk loket kan melden.
Artikel 2
Eerste, derde en vierde lid
In artikel 2 van dit besluit zijn, ter uitwerking van artikel 437, eerste lid, Sr, de
categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen aangewezen die gevoelig zijn om
wederrechtelijk te worden verkregen (bijvoorbeeld door diefstal, oplichting of fraude)
en nog enige waarde in het economisch verkeer hebben. Het eerste criterium dat bij
de selectie van de aangewezen goederen een rol heeft gespeeld, is of deze goederen
regelmatig het voorwerp zijn van heling, witwassen of een daaraan ten grondslag
liggend vermogensdelict. Mede om die reden zijn bijvoorbeeld buitenboordmotoren
en sieraden wel in artikel 2 aangewezen en snoepgoed niet. Snoepgoed wordt, net
zoals buitenboordmotoren en sieraden, regelmatig gestolen, maar anders dan de
twee andere genoemde goederen vooral voor eigen consumptie en niet om door te
verkopen. Als een aangewezen goed overigens op een gegeven moment van een
betere beveiliging wordt voorzien en daardoor niet langer als diefstalgevoelig kan
worden aangemerkt, kan dat op een later moment reden zijn dat goed van de in
artikel 2 opgenomen lijst te schrappen.
Het tweede criterium aan de hand waarvan goederen zijn aangewezen, is of er een
meer dan normale kans bestaat dat zij na het plegen van heling, witwassen of een
daaraan ten grondslag liggend vermogensdelict, kunnen worden opgespoord.
Kansrijk om opgespoord te worden zijn in het bijzonder de goederen die voorzien
zijn van unieke kenmerken, zoals een serienummer, framenummer, Imei-nummer of
kenteken en daardoor onomstotelijk als wederrechtelijk verkregen goed
geïdentificeerd kunnen worden. Tot die goederen behoren vooral goederen die vallen
binnen de categorieën:
1. goederen met een stekker, zoals apparaten, gereedschap, elektronica en ICT, die
in het eerste lid, onder a en b zijn opgenomen;
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2. goederen voor vervoer (vaartuigen en voertuigen en bepaalde onderdelen
daarvan): zie het eerste lid, onder g en h.
Vooral de eerstgenoemde categorie goederen is regelmatig het doelwit van high
impact crimes, maar ook van winkeldiefstallen.
Ten slotte geldt de registratieplicht ten aanzien van een aantal goederen die
weliswaar veelvuldig door een vermogensdelict worden verkregen en vervolgens
geheeld of witgewassen, maar niet voorzien zijn van een uniek kenmerk. Het gaat
daarbij om goederen die vallen binnen de categorieën:
3. goederen van waarde, zoals muziekinstrumenten, sieraden, kunst en antiek: zie
het eerste lid, onder c tot en met e;
4. diefstalgevoelige metalen: zie het eerste lid, onder f, en het derde lid.
Het gaat hier om goederen die kostbaar zijn of een emotionele of maatschappelijke
waarde hebben, zoals sieraden, kunst, antiek en cultuurgoederen, maar ook om
diefstalgevoelige metalen voorwerpen zoals grafornamenten, beelden en religieuze
voorwerpen. Ondanks het ontbreken van een uniek nummer zijn ze vanwege hun
uiterlijke kenmerken wel bewijsbaar te herleiden tot het gestolen object. Voorts gaat
het om specifieke metalen voorwerpen waarvan de diefstal tot gevaarzetting kan
leiden, zoals ontsporing van treinen of elektrocutie of stroomuitval na diefstal uit het
elektriciteitsnet. En ten slotte zijn enkele veelvuldig gestolen metalen voorwerpen
opgenomen, die veel maatschappelijke schade veroorzaken en door hun
samenstelling en de omstandigheden waarin ze gestolen zijn toch herleidbaar zijn tot
de diefstal. Als bijvoorbeeld twintig straatobjecten gestolen worden in plaats X en
eenzelfde aantal bij een handelaar in dezelfde plaats aangeboden wordt, geeft dat
sterke aanknopingspunten voor het opsporingsonderzoek.
Door de registratieplicht tot de hiervoor genoemde categorieën te beperken is
volgens de regering een goede balans gevonden tussen enerzijds het
opsporingsbelang en het belang van slachtoffers van vermogensdelicten en
anderzijds het belang van opkopers van en handelaren in gebruikte en ongeregelde
goederen om niet onnodig administratief belast te worden en hun handel te
belemmeren.
Deze categorieën gebruikte en ongeregelde goederen vallen als gevolg van hun
aanwijzing onder de registratieplicht ex artikel 437, eerste lid, Sr. Dat wil zeggen dat
ten aanzien van die goederen door de opkopers en handelaren die hen hebben
verworven of voorhanden hebben, in het DOR de in artikel 5, eerste lid, van dit
besluit voorgeschreven gegevens moeten worden genoteerd. Het gaat hier onder
meer om de beschrijving en inkoopprijs van die goederen en de identificerende
persoonsgegevens van degenen die die goederen hebben aangeboden. Verder
dienen deze goederen op grond van het vierde lid van artikel 5 gedurende vijf
werkdagen in ongeschonden toestand te worden bewaard. Binnen die termijn is het
niet toegestaan hen door te verkopen of te verwerken. Op die termijn is de
Algemene termijnwet van toepassing.
De in artikel 2 aangewezen goederen komen deels overeen met de categorieën
diefstalgevoelige goederen die op grond van artikel 1 van het bij dit besluit
ingetrokken uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr waren aangewezen, deels zijn
daaraan een aantal goederen toegevoegd waarvan is gebleken dat zij eveneens aan
de selectiecriteria voldoen. Het gaat in het laatstgenoemde geval om de volgende
goederen: mobiele telefoons, digitale-gegevensdragers, elektrisch gereedschap,
kleine elektrische apparaten voor het huishouden, de keuken en de persoonlijke
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verzorging, muziekinstrumenten en -apparatuur, specifieke cultuurgoederen,
diefstalgevoelige onderdelen van voertuigen, zoals het motorblok,
versnellingsbakken, lichtmetalen wielen van personenauto’s en airbags, alsmede
vaartuigen en diefstalgevoelige onderdelen daarvan, zoals buitenboordmotoren en
nautische apparatuur.
Uit de opsomming van de aangewezen goederen blijkt dat slechts een selectie van
de diefstalgevoelige goederen waarin opkopers en handelaren handelen, onder de
registratieplicht vallen. Zo valt onder meer merkkleding daarbuiten, terwijl dat ook
een diefstalgevoelig goed is. Merkkleding is, evenals bijvoorbeeld een bus met
babymelk, cosmetica en parfums, een goed dat over het algemeen geen uniek
nummer of een onderscheidend kenmerk heeft waardoor het naderhand niet of lastig
te bewijzen is dat een dergelijk goed van een vermogensdelict afkomstig is en het
om die reden ook weinig zinvol is om al die goederen door eventuele opkopers en
handelaren te laten registreren. Als die goederen wel ook in artikel 2, eerste lid,
zouden worden aangewezen, zouden naar mijn mening het belang van het opsporen
van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten en
de administratieve lasten van opkopers niet met elkaar in evenwicht zijn.
Daarnaast wil het feit dat een categorie van goederen is aangewezen, niet altijd
betekenen dat voor die goederen ook een registratieverplichting geldt. Die goederen
moeten als gevolg van de in artikel 437, eerste lid, Sr aangebrachte afgrenzing ook
nog enige waarde in het economisch verkeer hebben. Goederen die particulieren als
afval om niet aan opkopers of handelaren aanbieden en door hen worden ingezameld
om te worden vernietigd of gerecycled, ontberen op grond van het vierde lid van
artikel 2 die waarde en hoeven daarom niet, ook als zij wel in het eerste lid zijn
aangewezen, als gebruikte of ongeregelde goederen in het DOR te worden
geregistreerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lichtmetalen wielen die aan
gemeentelijke milieuwerven worden aangeboden om te worden vernietigd. Ook
vallen hierdoor de in het eerste lid, onder g, aangewezen voertuigonderdelen die
bedrijven van particulieren innemen met het primaire oogmerk om die op een
verantwoorde manier als afval af te voeren, buiten de registratieplicht.
Tweede lid
Onderdeel a
De definitie van geautomatiseerde werken is overgenomen uit artikel 80sexies Sr.
Niet alleen een personal computer, laptopcomputer en server vallen onder dit begrip,
maar bijvoorbeeld ook een tablet, e-reader, printer, scanner en computeraccessoires
als de webcam en speakers.
De definitie van dit begrip is door de Wet computercriminaliteit III (Stb. 2018, 322)
aangepast. Voor een uitgebreide toelichting op deze definitie wordt hier
kortheidshalve verwezen naar de memorie van toelichting bij het voorstel van die
wet (Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 3, p. 85-86). Ten opzichte van de door
de Wet computercriminaliteit III ingevoerde definitie van geautomatiseerd werk is in
het tweede lid, onderdeel a, één wijziging doorgevoerd. Het begrip
“computergegevens” is vervangen door “digitale gegevens” omdat die laatste term
beter uitdrukt wat geautomatiseerde werken verwerken en geen verwijzing bevat
naar een bepaald soort geautomatiseerd werk, zoals bij “computergegevens”, maar
techniekonafhankelijk is.
Onderdeel b
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Een digitale-gegevensdrager is een gegevensdrager, niet zijnde een geautomatiseerd
werk, waarop gegevens zijn opgeslagen die geschikt zijn voor overdracht,
interpretatie of verwerking door een geautomatiseerd werk. Het gaat dus om dragers
van gegevens die (primair) door geautomatiseerde werken worden verwerkt alvorens
ze door mensen kunnen worden gebruikt.
Uit de definitie van digitale-gegevensdrager blijkt verder dat de digitalegegevensdrager wellicht meer kan dan alleen opslaan (“bestemd of mede bestemd”).
De meest typische gegevensdragers, zoals een geheugenkaart, een usb-stick en een
losse harde schijf, bevatten namelijk al enige vorm van software die het schrijven en
lezen van gegevens mogelijk maakt (zogeheten firmware). De wat geavanceerdere
digitale-gegevensdragers bevatten regelmatig encryptiesoftware of andere
programmatuur die de opslag van gegevens verder faciliteert door bepaalde
bewerkingen op de gegevens mogelijk te maken. Dit type gegevensdragers zijn niet
louter bedoeld voor de opslag van gegevens maar ook nog niet altijd een
geautomatiseerd werk. Doordat in de definitie van een digitale-gegevensdrager de
bestanddelen “bestemd of mede bestemd voor de opslag van gegevens” zijn
opgenomen, vallen dit soort gegevensdragers daar ook onder.
Huidige voorbeelden van digitale-gegevensdragers zijn ook gegevensdragers waarbij
de wijze van opslag magnetisch (harde schijf) of optisch (cd-rom en dvd) geschiedt.
Artikel 3
Op grond van artikel 437, tweede lid, Sr, rusten op opkopers en handelaren van bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen organisaties een deel van de
wettelijke verplichtingen niet die wel voor de andere opkopers en handelaren gelden.
In artikel 3 van dit besluit zijn die organisaties aangewezen. Het gaat hier om de
fiets-, voertuig- en vaartuigdepots die in opdracht van de betreffende gemeente
fietsen, voertuigen of vaartuigen uit de openbare ruimte verwijderen. Die
organisaties zijn uitgesloten van de verplichtingen uit het eerste lid, onder b, c en d,
van artikel 437 Sr: de verplichting tot controle van de identificerende
persoonsgegevens van de aanbieder van een gebruikt of ongeregeld goed en de
plicht om geen gebruikte of ongeregelde goederen van een minderjarige (een
persoon die jonger is dan achttien jaar) te verwerven of van een persoon die in
kennelijke staat van bewustzijnsbeïnvloedende stoffen verkeert en de plicht om geen
gebruikte of ongeregelde goederen te verwerven van iemand die vanwege een aan
hem opgelegde straf of maatregel in een inrichting is opgenomen of in een
psychiatrisch ziekenhuis verblijft. Deze verplichtingen kunnen uit de aard van de
zaak niet op die organisaties van toepassing zijn. Op het moment dat een van hun
medewerkers een fiets, voertuig of vaartuig uit de openbare ruimte verwijdert, weet
hij immers niet wie de eigenaar van dat object is.
Artikel 4
Eerste lid
In dit artikellid is ter uitwerking van artikel 437, eerste lid, onder a, Sr het Digitaal
opkopersregister (DOR) als het bestand aangewezen waarin opkopers van en
handelaren in de in artikel 2 van dit besluit aangewezen gebruikte en ongeregelde
goederen de gegevens digitaal moeten noteren die in artikel 5 van dit besluit zijn
voorgeschreven. Op basis van de algemene plaatselijke verordening (APV) of een
gemeentelijk aanwijzingsbesluit DOR was die verplichting voor de datum van
inwerkingtreding van de wetswijziging al in een deel van de gemeenten op opkopers
en handelaren van toepassing en geldt die verplichting nu ook voor de opkopers en
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handelaren die tot voor kort nog volgens de gemeente waar zij hun beroep of bedrijf
uitoefenen, met de papieren versie van het opkopersregister mochten werken. Voor
de achtergrond, doel en inhoud van het DOR wordt verwezen naar paragraaf 1.2.1
van de memorie van toelichting bij de wetswijziging.
Het DOR valt, zoals in paragraaf 1.4.2 van de memorie van toelichting bij de
wetswijziging is toegelicht, onder het toepassingsbereik van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Dat register is aan te merken als geheel
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 2, eerste
lid, van die verordening en tevens als een verwerking van persoonsgegevens die in
een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen
en valt niet onder een van de uitzonderingen in het tweede lid van artikel 2. De
identificerende persoonsgegevens die opkopers en handelaren op grond van artikel
5, eerste lid, van dit besluit moeten bijhouden van degenen van wie zij hun
gebruikte of ongeregelde goederen hebben verkregen, zijn te beschouwen als
persoonsgegevens omdat die gegevens overeenkomstig artikel 4, onder 1, AVG
informatie verschaffen over natuurlijke personen die aan de hand daarvan
geïdentificeerd kunnen worden of identificeerbaar zijn. De persoonsgegevens in het
DOR worden geheel geautomatiseerd verwerkt in de zin van artikel 4, onder 2, AVG.
Het DOR vormt tevens een gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens
bepaalde criteria toegankelijk zijn (zie artikel 4, onder 6, AVG). In juridisch opzicht
brengt het vorenstaande ten opzichte van de situatie die voor de inwerkingtreding
van dit besluit gold, geen veranderingen met zich want ook de verwerking van de
identificerende persoonsgegevens op grond van artikel 2, tweede lid, van het bij dit
besluit ingetrokken uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr, was een verwerking in de zin
van de AVG.
Tweede lid
In het tweede lid van artikel 4 zijn de verwerkingsverantwoordelijken van het DOR
aangewezen. Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens artikel 4, onder 7, eerste
volzin, van de AVG “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt”. Indien doel en middelen voor de verwerking in lidstatelijk recht worden
bepaald, dan kan, zoals blijkt uit de tweede volzin van artikel 4, onder 7, AVG,
wettelijk worden voorzien in de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke. In
het onderhavige geval zijn het doel en de middelen van de DOR in artikel 437 Sr
bepaald. Opkopers van en handelaren in bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorieën van gebruikte of ongeregelde goederen zijn op grond van
artikel 437, eerste lid, onder a, Sr verplicht om van het DOR gebruik te maken.
Volgens dat artikelonderdeel heeft het DOR tot doel de helingmisdrijven, omschreven
in de artikelen 416 tot en met 417bis, de witwasmisdrijven, omschreven in de
artikelen 420bis tot en met 420quater.1, en de daaraan ten grondslag liggende
vermogensdelicten te voorkomen en te bestrijden. Omdat het doel en de middelen
van het DOR op het niveau van de wet zijn bepaald en niet door een natuurlijke
persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, is
ervoor gekozen de verwerkingsverantwoordelijken in dit besluit aan te wijzen. Het
betreft hier niet één verwerkingsverantwoordelijke, maar twee.
De Minister van Justitie en Veiligheid is als verwerkingsverantwoordelijke voor de
centrale voorzieningen van het DOR aangewezen. Het DOR is namelijk een landelijk
werkend ICT-systeem dat door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter
beschikking wordt gesteld. Verder is erin voorzien dat de opkopers van en
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handelaren in de in artikel 2 aangewezen gebruikte en ongeregelde goederen
verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de identificerende
persoonsgegevens in hun eigen account in het DOR. Zij zijn slechts verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de in hun eigen account verwerkte gegevens
want hoewel het DOR landelijk werkt, is het geen bestand waarin opkopers en
handelaren gezamenlijk registreren en waarvoor zij gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen. Iedere opkoper of handelaar heeft zijn eigen account –
inkoopregister – in dat bestand en kan en mag niet het inkoopregister van een
andere opkoper of handelaar inzien (zie ook artikel 6, eerste lid, van dit besluit).
Derde lid
In het derde lid van artikel 4 is bepaald dat de korpschef de verwerker van het DOR
is. Hoewel de zogeheten functioneel beheerders die bij de politie werkzaam zijn en
die als intermediair fungeren tussen de gebruikers van het DOR en de ICT’ers die dat
systeem onderhouden, feitelijk het beheer over het DOR voeren, kan de korpschef
als leidinggevende van de politie namens de Minister van Justitie en Veiligheid op
een goede werking van het DOR worden aangesproken en op de wijze waarop in het
kader van het beheer van dat systeem ten behoeve van die minister
persoonsgegevens worden verwerkt.
Artikel 5
Eerste lid
Het eerste lid van artikel 5 vormt allereerst een uitwerking van artikel 437, eerste
lid, onder a, Sr. Opkopers van en handelaren in de in artikel 2, eerste lid, van dit
besluit aangewezen gebruikte en ongeregelde goederen zijn op grond van het
hiervoor genoemde artikelonderdeel uit het Wetboek van Strafrecht verplicht de bij
algemene maatregel van bestuur gestelde regels in acht te nemen. Onderdeel van
die regels is de verplichting om in het DOR de in het eerste lid van artikel 5
opgesomde gegevens vast te leggen. Die gegevens komen materieel overeen met de
gegevens die opkopers en handelaren op grond van artikel 2, tweede lid, van het bij
dit besluit ingetrokken uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr al gewoon waren te
noteren. Die gegevens betreffen onder meer de identificerende persoonsgegevens
van degenen van wie zij die goederen hebben verkregen en het type en het nummer
van het door hen ter inzage aangeboden identiteitsbewijs. Die verplichting is
vastgelegd in artikel 5, eerste lid, onder a en b, van dit besluit. Het vastleggen van
deze twee categorieën van persoonsgegevens hangt samen met de strafbaarstelling
in artikel 437, eerste lid, onder b, Sr op grond waarvan het opkopers en handelaren
alleen maar toegestaan is een of meer van de aangewezen gebruikte of ongeregelde
goederen van iemand te verwerven, als zij hem een identiteitsbewijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage hebben laten aanbieden en
het nummer van dat bewijs en de in dat bewijs vastgelegde identificerende
persoonsgegevens in het DOR hebben verwerkt. Voor de onderbouwing van het
belang van de beschikbaarheid van die persoonsgegevens wordt verwezen naar
paragraaf 1.4.1 van de memorie van toelichting bij de wetswijziging en de toelichting
op het derde lid van artikel 5.
In het DOR dienen opkopers van en handelaren in gebruikte of ongeregelde
goederen verder de in de onderdelen c tot en met f van artikel 5, eerste lid,
vermelde gegevens te noteren, zoals een nauwkeurige omschrijving en de
inkoopprijs van de verworven goederen. Verder is het voorgeschreven om het
nummer van het kentekenbewijs te registreren, als het goed een voertuig is
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waarvoor een kentekenplicht als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 geldt (zie
onderdeel f).
Het eerste lid van artikel 5 bevat voorts de opdracht aan opkopers en handelaren om
de hiervoor beschreven gegevens van de goederen direct en dus niet na een uur of
een aantal uren na hun aankoop in het DOR te registeren. Drukte in de winkel en de
situatie dat meerdere kleine voorwerpen moeten worden geregistreerd zijn
bijvoorbeeld geen reden om daaraan niet te voldoen. Het DOR is een
gebruiksvriendelijk systeem waarin de gegevens snel vastgelegd kunnen worden.
Directe registratie van een goed in het DOR voorkomt dat gekrabbelde
aantekeningen op papier met de identificerende persoonsgegevens van de aanbieder
van een goed tijdens de drukte in de winkel in het ongerede raken. Daarnaast geldt
dat als goederen pas in de loop van de dag of na één dag of twee dagen na
verkrijging in het DOR zouden worden ingeschreven, het voor een
opsporingsambtenaar, als hij in de tussentijd een controle bij de betreffende opkoper
of handelaar zou houden, ingewikkeld en tijdrovend zou zijn om vast te stellen
wanneer die goederen zijn verworven. Ook biedt de mogelijkheid tot uitstel van
registratie een ongewenste uitweg om goederen buiten het zicht van het DOR te
houden en dat is niet in het belang van de opsporing en slachtoffers van
vermogensdelicten.
Directe registratie van goederen in het DOR is niet alleen vanuit het oogpunt van
opsporing van belang, maar ook in het belang van de opkopers en handelaren zelf.
Als zij pas na verloop van tijd goederen zouden registreren, verschuiven zij de
administratieve last naar een later moment als gevolg waarvan het niet
ondenkbeeldig is dat dat moment op drukke dagen buiten de openingstijden van het
bedrijf ligt waardoor het aantal arbeidsuren voor hen zal toenemen. Als het goed pas
na één dag of twee dagen na verkrijging in het DOR zou worden ingeschreven, zou
bovendien de termijn waarbinnen dat goed op grond van artikel 437, eerste lid,
onder f, Sr in ongeschonden staat door de opkoper of handelaar moet worden
bewaard, feitelijk met één dag of twee dagen toenemen want die termijn gaat pas in
als een goed in het DOR is ingeschreven.
Tweede lid
Zoals in de toelichting op artikel 3 is aangegeven, rust op de fiets-, voertuig- en
vaartuigdepots die in opdracht van een gemeente fietsen, voertuigen of vaartuigen
uit de openbare ruimte verwijderen niet de in artikel 437, eerste lid, onder b, Sr
neergelegde verplichting tot controle van de identificerende persoonsgegevens van
een aanbieder van een gebruikt of ongeregeld goed. Op het moment dat zij een
fiets, voertuig of vaartuig uit de openbare ruimte verwijderen, weten zij immers niet,
zoals hiervoor bij de toelichting op artikel 3 al is opgemerkt, wie de eigenaar van dat
object is. Om die reden zijn zij in het tweede lid van artikel 5 gevrijwaard van de
verplichting om de identificerende persoonsgegevens van degene aan wie dat goed
toebehoorde, in het DOR te noteren en hoeven zij ook niet het type en het nummer
van zijn identiteitsbewijs te verwerken.
Derde lid
Het derde lid regelt dat gegevens zoals serienummers of andere unieke kenmerken
van de in het DOR geregistreerde goederen worden vergeleken met de in het
politiebestand Stop Heling geregistreerde goederen. Stop Heling is een databestand
waarin alle gestolen of op andere wijze wederrechtelijk verkregen goederen worden
geregistreerd waarvan bij de politie of de Koninklijke marechaussee aangifte is
gedaan. Stop Heling is tevens gekoppeld aan de bestanden van het
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Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (gestolen voertuigonderdelen). Via de
website en de app Stop Heling kunnen burgers vooraf controleren of een
bijvoorbeeld via internet, social media of een opkoper aangeboden gebruikt of
ongeregeld goed als gestolen geregistreerd staat.
Zodra een opkoper of handelaar een gestolen goed in het DOR heeft ingeschreven en
uit de vergelijking tussen het DOR en Stop Heling blijkt dat de kenmerken van dat
gestolen goed overeenkomen met een in Stop Heling geregistreerd goed, ontvangt
de politie automatisch een melding van die hit. De opsporingsambtenaar aan wie
toegang tot het DOR is verleend, kan aan de hand van in het DOR opgeslagen
identificerende persoonsgegevens vervolgens achterhalen wie het goed waarmee de
hit heeft plaatsgevonden, aan de desbetreffende opkoper of handelaar heeft
aangeboden en een opsporingsonderzoek tegen hem starten en ervoor zorgen dat hij
zo nodig wordt vervolgd. Door een snelle opvolging van de hit kan tevens worden
voorkomen dat dat goed alweer in handen van een ander komt, uit het zicht van
politie en justitie verdwijnt en niet aan het slachtoffer kan worden teruggegeven.
Vierde en zesde lid
Het vierde en zesde lid zijn een uitwerking van de in artikel 437, eerste lid, onder f,
Sr neergelegde strafbaarstelling. Als gevolg daarvan is een opkoper of handelaar
strafbaar die nalaat een gebruikt of ongeregeld goed dat hij verworven of
voorhanden heeft gedurende een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen
termijn in de staat waarin dat goed is verkregen is, in bewaring te houden. Die
termijn is in het vierde lid op vijf werkdagen gesteld, eventueel vermeerderd met
enkele dagen als de Algemene termijnenwet aanleiding geeft die termijn te
verlengen. Na het verstrijken van de bewaartermijn mag een opkoper of handelaar
een goed pas doorverkopen. Voor de achtergrond en onderbouwing van die termijn
wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf 1.2.2 van de memorie van
toelichting bij de wetswijziging en de toelichting op artikel 437, eerste lid, onder f, Sr
in paragraaf 2 van die memorie van toelichting.
Vijfde lid
Op de regel dat een gebruikt of ongeregeld goed gedurende vijf werkdagen
ongeschonden dient te blijven en niet (door)verkocht mag worden, is in het vijfde lid
één uitzondering gemaakt. Indien het goed een voertuig betreft waarvoor op grond
van artikel 47 van de Wegenverkeerswet 1994 een verplichting tot
kentekenregistratie geldt, zal die termijn niet van toepassing zijn. Voor de
achtergrond en onderbouwing van die uitzondering wordt verwezen naar de
toelichting op artikel 437, eerste lid, onder f, Sr in paragraaf 2 van de memorie van
toelichting bij de wetswijziging.
Zevende lid
Op de (persoons)gegevens die op grond van het eerste lid van artikel 5 in het DOR
dienen te worden geregistreerd, is ingevolge het zevende lid van dat artikel een
bewaartermijn van vier jaar van toepassing. Die termijn is nieuw want het bij dit
besluit ingetrokken uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Sr kende geen bewaartermijn.
Vier jaar nadat de gegevens in het DOR zijn verwerkt, dient de korpschef van de
politie als verwerker van het DOR ervoor te zorgen dat die gegevens worden
vernietigd en dat van iedere vernietiging aantekening wordt gehouden zodat
onafhankelijk toezicht op die gegevens mogelijk is. Met die termijn van vier jaar
worden de identificerende persoonsgegevens van degenen van wie opkopers en
handelaren gebruikte of ongeregelde goederen hebben verworven, overeenkomstig
artikel 5, eerste lid, onder e, van de AVG niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
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Voor de achtergrond en onderbouwing van die termijn wordt verwezen naar de
toelichting in paragraaf 1.4.2 van de memorie van toelichting bij de wetswijziging.
Artikel 6
Eerste lid
Zoals in de toelichting op artikel 4, tweede lid, is opgemerkt, is het DOR geen
bestand waarin opkopers en handelaren gezamenlijk registreren. Iedere opkoper of
handelaar heeft zijn eigen account – inkoopregister – in dat bestand. In het eerste
lid van artikel 6 is ter waarborging van de persoonlijke levenssfeer van de andere
opkopers en handelaren en degenen van wie zij goederen hebben verkregen,
geregeld dat een opkoper of handelaar niet het inkoopregister van een andere
opkoper of handelaar kan inzien, maar alleen de (persoons)gegevens die hij in zijn
eigen account heeft verwerkt.
Tweede lid
In het tweede lid van artikel 6 is erin voorzien dat de toegang tot het DOR is
voorbehouden aan opsporingsambtenaren. De reden daarvoor is dat de controle op
de naleving van de registratieplicht en het gebruik van de informatie uit het DOR
uitsluitend ten dienste staan van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan
ten grondslag liggende vermogensdelicten.
Derde lid
Iedere keer dat een opsporingsambtenaar toegang tot het DOR heeft gehad, dient
daarvan aantekening te worden gehouden zodat later bijvoorbeeld kan worden
nagegaan of hij die toegang nodig had voor een goede vervulling van zijn taak en
derhalve rechtmatig was.
Artikel 7
Eerste lid
Op grond van artikel 437ter, tweede lid, Sr zijn alle opkopers van en handelaren in
gebruikte en ongeregelde goederen verplicht zich via een bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen voorziening te melden in de gemeente waar zij hun beroep
of bedrijf uitoefenen. In het eerste lid wordt het Digitaal opkopersloket (DOL) als die
voorziening aangewezen. Met de introductie van het DOL komt een einde aan de
situatie dat opkopers en handelaren zich fysiek in een gemeente kunnen melden.
Vanaf nu dienen zij dat in alle gemeenten digitaal via het DOL te doen. Voor de
achtergrond, het doel en de inhoud van het DOL wordt verwezen naar paragraaf
1.2.3 van de memorie van toelichting bij de wetswijziging.
Tweede lid
In het tweede lid van artikel 7 zijn twee verwerkingsverantwoordelijken aangewezen.
De Minister van Justitie en Veiligheid is als verwerkingsverantwoordelijke voor het
DOL in zijn geheel aangewezen. De opkopers van en handelaren in de in artikel 2
aangewezen gebruikte en ongeregelde goederen zijn daarnaast
verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens in hun
eigen account in het DOL. Voor een uitgebreide uitleg hierover wordt verwezen naar
paragraaf 1.4.2 van de memorie van toelichting bij de wetswijziging.
Derde lid
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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is op grond van dit
artikellid als verwerker van het DOL aangewezen. Daarmee is aangesloten op de
situatie die voor de inwerkingtreding van dit besluit gold waarin het CCV die rol ook
al vervulde en opkopers van en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen in
een deel van de gemeenten al verplicht waren om van het DOL gebruik te maken.
Het CCV zal uit naam van de Minister van Justitie en Veiligheid het beheer over het
DOL voeren en uit dien hoofde op een goede werking van het DOL kunnen worden
aangesproken.
Artikel 8
Op grond van artikel 8, eerste lid, zijn opkopers van en handelaren in gebruikte of
ongeregelde goederen verplicht om uiterlijk drie dagen nadat zij hun beroep of
bedrijf zijn gaan uitoefenen in het opkopen van of handelen in gebruikte of
ongeregelde goederen, daarvan in het DOL melding te doen en een aantal
(persoons)gegevens te noteren. De termijn van drie dagen komt overeen met de
termijn die gemeenten vóór de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging
voor de meldplicht in artikel 2.68 van de model-APV hadden bepaald. In dat artikel
was onder meer opgenomen dat de melding binnen die drie dagen moest zijn
gedaan. In het tweede lid van artikel 8 wordt, in aansluiting op artikel 2.68 van de
model-VNG, dezelfde termijn gehanteerd voor het doen van een melding van een
wijziging van de in het eerste lid opgesomde gegevens en van de beëindiging van de
uitoefening van het beroep of bedrijf door de opkoper of handelaar.
De meldplicht ten aanzien van het DOL dient door de juridisch bevoegde persoon
binnen het bedrijf gedaan te worden. Veelal zal dit de directeur of eigenaar zijn. Hij
dient in het DOL enkele gegevens te noteren die betrekking hebben op zijn
privésituatie waaronder ook zijn privéadres omdat dat adres nodig kan zijn als de
politie buiten kantooruren bij hem thuis inlichtingen wil inwinnen over een mogelijk
gestolen goed. Het noteren van het privéadres van de directeur of eigenaar is niet
ongebruikelijk. Ook in het register van de Kamer van Koophandel wordt dat adres
genoteerd.
Bij het vastleggen van de bedrijfsgegevens dient ook het adres van eventuele filialen
en bedrijfsmatige opslagruimten opgegeven te worden.
Artikel 9
Eerste lid
Artikel 9, eerste lid, regelt in welke twee gevallen de inschrijving van een opkoper of
handelaar in het DOL eindigt. In de eerste plaats houdt zijn inschrijving op als hij de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf in het verwerven van gebruikte of ongeregelde
goederen beëindigt. In de tweede plaats eindigt zijn inschrijving na zijn overlijden.
Tweede lid
Na de beëindiging van een inschrijving dienen de gegevens die in het DOL over de
desbetreffende opkoper of handelaar zijn opgenomen, op grond van het tweede lid
van artikel 9 te worden vernietigd. De identificerende persoonsgegevens van die
opkoper of handelaar worden zo overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onder e, van
de AVG niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Artikel 10
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Eerste lid
Het DOL is geen voorziening waarin opkopers en handelaren gezamenlijk gegevens
verwerken. Iedere opkoper of handelaar heeft zijn eigen account in het DOL. In het
eerste lid van artikel 10 is ter waarborging van de persoonlijke levenssfeer van de
andere opkopers en handelaren geregeld dat een opkoper of handelaar alleen de
(persoons)gegevens in zijn eigen account en dus niet het account van een andere
opkoper of handelaar kan inzien.
Tweede lid
In het tweede lid van artikel 10 is erin voorzien dat de toegang tot het DOL is
voorbehouden aan de medewerkers van de gemeente die belast zijn met de controle
op de naleving van de meldplicht, bedoeld in artikel 437ter, tweede lid, Sr. Daarbij
geldt de restrictie dat die toegang nodig dient te zijn voor een goede vervulling van
hun taak. Het CCV en de politie hebben geen toegang tot het DOL.
Derde lid
Iedere keer dat een medewerker van de gemeente toegang tot het DOL heeft gehad,
dient daarvan aantekening te worden gehouden zodat later bijvoorbeeld kan worden
nagegaan of hij die toegang nodig had voor een goede vervulling van zijn taak en
derhalve rechtmatig was.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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