
  

  
 
Aandachtspunten bij het in werking stellen van een interface tussen het kassa systeem  van een winkelketen of software 

leverancier  en het DOR. 

 

Melden als handelaar. 

Handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen  zijn verplicht  zich aan te melden bij de gemeente waar de handelaar 

gevestigd is.   

Gemeenten gebruiken hiervoor het Digitaal Opkopers Loket (DOL)1 

Het gebruik van een interface is alleen bedoeld om het handmatige invoeren van aankopen in het DOR te 

vereenvoudigen.  

Alle wettelijke verplichtingen vanuit deze specifieke wetgeving blijven onverminderd van toepassing op de handelaar. 

 

1. Elke vestiging waar gebruikte goederen worden verworven of voorhanden zijn wordt aangemeld bij de 

burgemeester van de gemeente waar de vestiging is.  

2. In gemeenten waar het DOL gebruikt  wordt  maakt de handelaar bij het aanmelden direct een account in het 

DOR aan. 

3. De handelaar is na het aanmelden ook verplicht om wijzigingen of het beëindigen van de vestiging te melden 

aan de burgemeester. 

4. De handelaar gebruikt hiervoor zijn eigen account met wachtwoord in het DOL, wat bij eerste gebruik wordt 

aangemaakt. 

 

Wie door de wet als handelaar wordt aangemerkt is samengevat in de app van de politieacademie. 

https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/helingbestrijding 

Tips:  

• Bepaal vóór het aanmelden wie de handelaar is en wie zich dus als handelaar aanmeldt. Dat zal ook behoren 

overeen te komen met wat in de kamer van Koophandel beschreven is. 

• De handelaar is altijd een natuurlijke persoon. 

• De verantwoordelijkheid voor het juist melden ligt alleen bij de handelaar als bedoeld in de wet. 

• Na het aanmelden zal er vanuit de gemeente en/of de politie kontakt met de handelaar  in die vestiging worden 

opgenomen. 

 

Gebruik Digitaal Opkopers Register (DOR) 

Het DOR is in elke gemeente te gebruiken als gewaarmerkt en doorlopend register. 

Gebruikers van een interface worden altijd gekoppeld aan een account in het DOR. 

 

1. De registratieplicht  is opgelegd aan de handelaar én degene die namens de handelaar optreedt. 

2. De registratieplicht is geen doel op zich. Het is bedoeld om heling te bestrijden en de handelaar te 

ondersteunen bij zijn bonafide bedrijfsvoering. 

3. Stel voor dat een goed wordt verworven vast of degene die het u aanbiedt, daarover als eigenaar beschikt en 

dat het goed niet van misdrijf afkomstig is.  Check dit ook bij Stopheling.nl 

4. Als handelaar heeft u hierin een onderzoeksplicht.  Bij twijfel koopt u niet en licht u de Burgemeester of de 

politie in. 

5. Bij aankoop legt de handelaar aan de verkoper uit dat zijn gegevens worden vastgelegd in het DOR. 

6. Stel goed vast wie degene is van wie het goed koopt. U vraagt daarvoor zijn of haar legitimatiebewijs. Omdat de 

handelaar verantwoordelijk is  voor de juiste invoer vraagt u goed door en checkt u of deze persoonsgegevens 

en het woonadres juist zijn. 

7. De aankoop en de persoonsgegevens worden bij het verwerven onverwijld in het DOR vastgelegd.  

8. Gebruikte goederen die in de vestiging voorhanden zijn, staan vermeld in het register van die vestiging.  

9. De handelaar of degene die namens de handelaar optreedt is verplicht mee te werken aan controles. De 

handelaar opent desgevraagd hiervoor het DOR. 

10. Ontdekt u pas na de aankoop dat het goed van misdrijf afkomstig is, mag u dit niet meer verkopen. 

11. In veel gemeenten is ook een verkoopregister verplicht 

 

Voor verdere informatie raadpleegt u de site van het CCV. https://hetccv.nl/onderwerpen/heling 

                                                           
1 Nog niet alle gemeenten werken hiermee, Raadpleeg hiervoor de site van het CCV. gemeenten met DOL 
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