Stop heling met
het Digitaal
Opkopers Loket
De impact van een overval of inbraak is groot. Veel gemeenten doen goed werk om
inbrekers, overvallers en straatrovers aan te pakken. Deze aanpak is niet compleet
zonder aandacht voor heling. U voorkomt high impact crimes door zicht te hebben op de
handelaren in uw gemeente. Want een dief wil geld verdienen door het gestolen voorwerp
aan een heler te verkopen. Zonder heler geen steler.

Verplicht
Handelaren zijn wettelijk verplicht* zich bij
de gemeente te melden. Om het u en de
handelaren uit uw gemeente zo makkelijk
mogelijk te maken, biedt het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
u het Digitaal Opkopers Loket (DOL) aan.
Met het DOL voldoet de handelaar in een
keer aan de wet en u heeft een digitaal
overzicht met alle handelaren binnen uw
postcodegebieden.
Eenvoudig en efficiënt
Via het DOL kan een handelaar zich eenvoudig online bij de gemeente als opkoper
aanmelden. De handelaar hoeft hiervoor
alleen een account aan te maken via uw
gemeentelijke website. Na aanmelding
ontvangt de gemeentelijke beheerder van
het DOL hiervan een melding. Bekijk de
handleiding en zie stap voor stap hoe eenvoudig en efficiënt het DOL werkt.

Gegevens beschermd
De gegevens in het DOL worden per
gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van het DOL die door
de gemeente zelf geselecteerd is. Hiermee
voldoet het DOL aan de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Kosteloos
Het ministerie van Justitie en Veiligheid
geeft subsidie voor het werken met het
DOL. Dus voor u is het een gratis systeem.
Het bespaart u zelfs tijd en daardoor geld
aangezien er nu geen medewerker nodig is
die gegevens van handelaren in losse lijstjes
bij moet houden.

Met het Digitaal Opkopers Loket
houdt u eenvoudig zicht
op de handelaren in uw gemeente.

* Deze verplichtingen vloeien voort uit artikel 437 uit het Wetboek van Strafrecht
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Extra handig: een koppeling met het DOR
Nog een voordeel van het werken met het
DOL is dat de handelaar ook direct kan
aangeven dat hij gebruik wil maken van het
Digitaal Opkopers Register (DOR). Dat neemt
ze veel werk uit handen. Alle opkopers zijn
namelijk verplicht elke aankoop van tweedehandsgoederen te registreren. Het DOR
faciliteert ze hierbij. Het DOR staat direct
in verbinding met (politie)registers van
gestolen goederen. Hierdoor kan de politie
meteen reageren als een artikel aangeboden
wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

HET DOL IS:

Doordat steeds meer opkopers controleren
op www.stopheling.nl en de ingekochte
artikelen registreren in DOR, wordt het voor
dieven moeilijker om gestolen artikelen door
te verkopen. Steeds meer gestolen artikelen
kunnen worden teruggevonden en meer
zaken worden opgelost. Door samen te
werken, dringen we de criminaliteit terug.

•

Meer weten over het tegengaan van
heling? Bekijk het webdossier Heling
op de website van het CCV.

•

•
•
•

Compleet: geen losse Excelsheets,
maar alle handelaren in één
digitaal bestand zodat u weet
welke handelaren zich in uw
gemeente bevinden.
Betrouwbaar: altijd een up-to-date
bestand.
Verplicht: met het DOL voldoen uw
handelaren eenvoudig aan de wet.
Dienstverlenend: één account en
koppeling met het DOR (Digitaal
Opkopers Register).
Kosteloos: geen aanschaf- of
onderhoudskosten.

En het belangrijkst van alles: u helpt
heling voorkomen!

Meld u vandaag nog aan
Kortom, er zijn alleen maar voordelen.
U kunt zich direct aanmelden voor het DOL
via dol@hetccv.nl. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u die stellen aan CCVadviseur Joeri Vig via joeri.vig@hetccv.nl.
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