LIDWOORDEN

IN DE PRAKTIJK

Afzetmarkt
De reden voor het bijhouden van deze gegevens is de bestrijding van heling.
Uit onderzoek blijkt dat er een afzetmarkt is voor goederen verkregen uit
woninginbraak, straatroof of overval. Zonder doeltreffend inkoopregister kunnen
daders van dit soort criminaliteit de goederen eenvoudig verkopen om vervolgens
weer te kunnen toeslaan. Er is de politie en justitie dus veel aan gelegen om deze
afzetmarkt te bestrijden.
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Als opkoper heeftt u een belangrijke rol bij het voorkomen van dit soort
criminaliteit. Door geen gestolen goederen in te kopen draagt u bij aan het
verkleinen van de afzetmarkt. Door u te houden aan de wettelijke bepalingen ziet de
wetgever u als een opkoper te goeder trouw.
Digitaal Opkopers Register
De verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op
papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld, het Digitaal
Opkopers Register (DOR). Het streven is om het gebruik van het DOR voor eind
2017 wettelijk verplicht te stellen.
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Het DOR is gekoppeld aan het politiesysteem van gestolen goederen en biedt
zowel voor de politie als voor de opkoper een aantal voordelen. Zo worden
er meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper
(legitimatieplicht) geregistreerd. Ook biedt het DOR de mogelijkheid om
automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te controleren of een
goed als gestolen geregistreerd staat.

D O R V E R P L I C H T I N SOMMIGE PLAATSEN,
I N F O R M E E R B I J U W GEMEENTE!

D I G ITAAL
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V O O RD E L E N R E G I S T R A T I E B I J D E

De Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging
Goud en Zilversmeden zetten zich in voor veel zaken die de hele
branche ten goede komen. Een goed beveiligde branche bijvoorbeeld,
daar profiteren alle vakgenoten van. Een prima opleiding die
vakmensen aflevert. Promotie, om de schitterende producten hoog
op het verlanglijstje van de consument te krijgen. Marktonderzoek,
cao, allemaal zaken waar NJU en VGZ zich hard voor maken.

G E S CH I L L E N C O M M I S S I E :
•	
——

——
——
——

Daarnaast zijn er voordelen en diensten waar alleen leden van de
verenigingen van profiteren. Financiële voordelen waarmee leden
hun contributie voor een groot deel of zelfs helemaal terug kunnen
verdienen. En diensten waar alleen leden gebruik van kunnen maken.
In Edelmetaal staan we kort stil bij deze voordelen en diensten. In
iedere uitgave een aflevering die duidelijk maakt dat lid zijn loont.

——

Zowel ondernemers als klanten hebben een objectief, 		
officieel en onafhankelijk orgaan om een eventueel 			
geschil aan voor te leggen
Voor leden is aansluiting kosteloos
De commissie doet een bindende uitspraak
Een geschil voorleggen aan de commissie kost slechts 		
€ 75; er hoeft dus geen dure advocaat te worden ingeschakeld
De registratie is een uitstekende marketingtool: 			
ondernemers kunnen (bijvoorbeeld met de beschikbare 		
deursticker) laten zien dat ze zijn aangesloten bij de 		
Geschillencommissie. Het logo is voor alle branches 			
hetzelfde en dus herkenbaar voor consumenten

G R A T IS REGISTRATIE

C O N T R I BUTIE TERUGVERDIENEN

SIERADEN EN UURWERKEN

Door gebruik te maken van de ledenvoordelen kunt u uw contributie deels
of zelfs helemaal terugverdienen.

GESCHILLENCOMMISSIE

Iedere ondernemer wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat
een klant niet tevreden is en dat zo’n klacht in de winkel niet naar
tevredenheid kan worden opgelost. In dat geval kan zowel de klant
als de winkelier zich richten tot de Geschillencommissie Sieraden en
Uurwerken. Voorwaarde is wél dat de winkelier hierbij is aangesloten.

Een overzicht:
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Door: Daniël Voskamp

Als een klant ergens niet tevreden over is, is het altijd het beste om te
proberen het probleem in de winkel op te lossen. Lukt dat niet, dan kan
de kwestie voorgelegd worden aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en
Horloges van de FGZ. Als dit geen resultaat oplevert, kan de gang naar de
Geschillencommissie worden gemaakt.

gemiddelde besparing per jaar

Speciale creditcardtarieven (bij creditcardomzet van € 20.000)
€€ 250
Gratis registratie Geschillencommissie 				
€€ 459
25% korting contributie NJU of VGZ (1ste jaar)				
€€ 100
Gratis abonnement vakblad en jaarboek Edelmetaal			
€€ 145
Diverse verzekeringen						€
€ 150
Speciale energietarieven voor 100% groene stroom			
€ 200
€
Algemene en juridische bijstand					
€€ 100
Contributie fiscaal aftrekbaar					€€ 100
Korting op bestellingen (batterijkaartjes, folders)			
€€ 100
Korting op Masterclass Sales en andere cursussen			
€€ 150

(Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)

Leden van de NJU en de VGZ kunnen zich gratis registreren bij de
Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken. Niet-leden betalen hier
€ 459 per jaar voor. Een mooi voordeel van het lidmaatschap dus!

OP- EN AANMERKINGEN DOORGEVEN

•	
Het DOR is, onder meer in samenwerking met een aantal juweliers,
getest alvorens het officieel in gebruik is genomen. In de praktijk
blijkt dat er altijd verbeterpunten zijn; wij vragen u daarom uw
ervaringen met het DOR met ons te delen via het e-mailadres
beveiliging@fgz.nl.

Door: Joke Sants

Juweliers, goudsmeden en andere bedrijven die gebruikte of ongeregelde
goederen, platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken e.d. opkopen zijn wettelijk
verplicht hiervan een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden
(onder ongeregelde goederen vallen ook de goederen die bijvoorbeeld door een
partijinkoop worden verkregen). Ook opkopers van andere goederen (voertuigen,
boten e.d) zijn verplicht een register bij te houden.

Uw op- en aanmerkingen kan de Beveligingscommissie vervolgens
meenemen in het overleg met diverse instanties (overheid, politie,
CCV). Met de verkregen informatie kunnen aanpassingen en
verbeteringen in het digitale systeem doorgevoerd worden.

Inkoopregister
In dit inkoopregister moet het volgende bijgehouden worden:

——
——

WWW.FGZ.NL

Risico’s uitsluiten
Uiteraard staat het u vrij om tweedehands goederen in te kopen. Het is daarbij
belangrijk om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Als u weet dat een goed van
diefstal afkomstig is, of als u maar enige twijfel heeft over het aangeboden goed,
dan mag u dit niet inkopen. U maakt zich dan schuldig aan heling waarvoor u
vervolgd kunt worden. U bent overigens wettelijk verplicht dit soort informatie
te melden aan de politie. Belangrijk is verder dat de ingekochte goederen drie
tot twaalf dagen in onveranderde staat in uw bezit blijven (dit verschilt per
gemeente). Naast het inkoopregister kunnen gemeenten via de APV opkopers ook
verplichten een verkoopregister bij te houden. Informeer dus bij uw gemeente of dit
voor u geldt.

Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche zijn verplicht een
inkoopregister bij te houden van alle gebruikte goederen die zij opkopen.
Dit kan sinds enige tijd ook via de digitale variant, het Digitaal Opkopers
Register. Alhoewel het DOR nog niet wettelijk verplicht is, zijn er gemeenten
die dit digitale register hebben aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt
register. In deze gemeenten is het dus al wél verplicht om gebruik te maken
van het DOR.

——
——

Wilt u zich registreren bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken,
maar bent u nog niet aangesloten bij een van de verenigingen? Meld u dan
aan als lid!

Belangrijk: DOR verplicht in sommige gemeenten!
Alhoewel het nog niet overal verplicht is het DOR te gebruiken, hebben de
burgemeesters van een aantal gemeenten dit digitale register al aangewezen als
doorlopend en gewaarmerkt register. In die gemeenten is het nu dus al verplicht
gebruik te maken van het DOR. Dit besluit betreft in ieder geval de gemeenten
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Neder-Betuwe, Winterswijk en Zaltbommel.
Daarnaast is de gemeente Amsterdam bezig het DOR verplicht te stellen. Niet
bekend is of ook andere gemeenten hiermee bezig zijn. Wij adviseren u om die
reden bij uw eigen gemeente te informeren hoe hiermee wordt omgegaan!

——

Datum en tijdstip van het verkrijgen van het goed
Een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed (merk, type,
serienummer, inscriptie, gehalte, gewicht en eventueel kleur van de
(edelstenen)
De prijs of andere omstandigheden (ruil, tegoedbon etc.)
De naam en het adres van de aanbieder van het goed (bij voorkeur over te
nemen uit een geldig legitimatiebewijs
En, alleen bij het opkopen van koper(legeringen) tegen contante betaling, het
nummer en type identiteitsbewijs en land van herkomst van de aanbieder

INFORMATIE
S A M E N STAAN WE STERKER

Meer informatie over het DOR is te vinden op: www.stopheling.nl en
www.hetccv.nl. U kunt ook bellen met de Helpdesk: 088-332 33 61.
Op de website én via de Stop heling app kunt u tevens kijken of een
aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd.

Wilt u lid worden of eerst vrijblijvend meer informatie? Neem dan
contact op met: Daniël Voskamp tel.(070) 386 77 77, d.voskamp@fgz.nl
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