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Geachte ondernemer,
Bestuursdienst
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Telefoon
(0297) 513 111
Fax
(0297) 513 222
www.uithoorn.nl
gemeente@uithoorn.nl
@Gem_Uithoorn

Volgens onze informatie houdt u zich als ondernemer bezig met de met de op- en verkoop
van ongeregelde en tweedehands goederen. Om die reden informeren wij u over het
Digitaal Opkopersregister en wat dat voor u betekent.
Veilig ondernemen met het Digitaal Opkopersregister (DOR)
In een veilige gemeente is het goed ondernemen. Heling van gestolen goederen – al dan
niet opzettelijk - is helaas een veel voorkomend delict. Speciaal om heling tegen te gaan is
het Digitaal Opkopersregister (DOR) ontwikkeld. In het DOR registreren handelaren
goederen die zij in- en verkopen. Door deelname aan het DOR voorkomt u heling en draagt
u bij aan een veiliger Uithoorn.
Het DOR is een digitaal en gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Het DOR staat in
voortdurend contact met het register waarin gestolen goederen zijn geregistreerd. Op die
manier blijkt snel of goederen die u op- of verkoopt als gestolen staan geregistreerd.
Het DOR heeft een aantal voordelen. Gestolen goederen worden eerder teruggevonden,
helers lopen sneller tegen de lamp en het risico van onbewuste heling neemt af. Het DOR
is in een aantal gemeenten reeds ingevoerd en succesvol gebleken.
Aanmelden voor het DOR niet vrijblijvend
Registratie in het DOR is gebruiksvriendelijk maar niet vrijblijvend. Handelaren zijn
verplicht zich te registreren bij de gemeente en gebruik te maken van het DOR. Vanaf 1
januari 2018 wordt op naleving door de politie gecontroleerd.
Aanmelden kan vanaf 1 januari 2018 eenvoudig via het Digitaal Opkopers Loket. Dit vindt u
op de website van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl).
Meer informatie
Meer informatie over het DOR vindt u op www.ondernemersplein.nl/regel/opkopersregister
Mocht u hier verder nog vragen over hebben kunt u terecht bij mevr. P. Jonkman, emailadres Paulien.Jonkman@uithoorn.nl of via het telefoonnummer 0297 513144.
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Mochten er veel vragen komen van onze ondernemers, is er natuurlijk altijd een
mogelijkheid een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Dit zal dan blijken uit het aantal
vragen welke er bij onze gemeente hierover binnen komen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Uithoorn,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Leven,

(MEVR. DRS. V.H.L. VAN DEN BERG)

