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Wie is er bevoegd?
De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 2:67 van de APV en artikel

2lid2 van het

Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Waarom wordt dit besluit genomen?
De aanpak van fietsendiefstal is in het veíligheidsplan 2Ot7 aangemerkt als één van de
speerpunten voor de gemeente Oss.
Om iets aan fietsendiefstal te doen moeten we ook de heling van gestolen fietsen
aanpakken. Daarom is het belangrijk dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen
kunnen worden gecontroleerd.
De Algemene Plaatselijke Verordening regelt al de verplichting voor handelaren om een

verkoopregister bij te houden in een door de burgemeester gewaarmerkt register. Ook staat
daar wat er allemaal moet worden geregistreerd.
De gemeente Oss gaat gebruik maken van een digitale versie, het Digitale Opkopers

Register. Dit DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waar gestolen goederen worden
geregistreerd. Bij registratie van een goed door een handelaar wordt automatisch gecheckt

of het als gestolen staat geregistreerd. Indien dit het geval is krijgt de politie automatisch
een melding zodatzij op kunnen treden. Hierdoor kunnen de goederen snel worden
getraceerd en kan de heling worden tegengegaan.
Omdat de aanpak van fietsendiefstal een prioriteit is, is dit de branche waar gemeente en
politie als eerste actief gaan controleren en handhaven.

Wat is het besluit?

Artikel

1

Het Digitale Opkopers Register wordt aangewezen als register voor de in- en verkoop van
gebruikte of ongeregelde goederen.
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Artikel 2
Te bepalen dat de verplichte registratie via het Digitale Opkopers Register alleen geldt voor
de handelaren van fietsen.

Artikel 3
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt een dag na bekendmaking in Oss Actueel.

Ondertekening
Aldus vastgesteld op 27 oktober 2016;

De burgem

\h
Drs. W.J.L.
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Woensdag 9 november 2016 Oss Actueel:

AANWIJZING DIGITALE OPKOPERS REGISTER
De burgemeester maakt bekend dat zij het aanwijzingsbesluit Digitale Opkopers
Register heeft vastgesteld. Door dit besluit moeten handelaren in fietsen verplicht
registreren welke goederen zij verwerven of voorhanden hebben en die worden verkocht
of op andere wijze overgedragen. Deze registratie moet worden bijgehouden via het
Digitale Opkopers Register. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de aanpak
van fietsendiefstal. Om ook daadwerkelijk iets aan fietsendiefstal te doen moet ook de
heling van gestolen fietsen worden aangepakt. Door gebruik te maken van het Digitale
Opkopers Register kan de politie worden geholpen bij het opsporen van dieven.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt de dag volgend op deze bekendmaking in werking. Een exemplaar van
dit aanwijzingsbesluit kunt u in zien. Dit kan alleen op afspraak bij de balie Bouwen,
Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 te Oss. Wilt u een
afspraak maken neem dan contact op met: 14 0412. Wij zijn op werkdagen bereikbaar
tussen 09:00 en 16:00 uur.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bezwaar
maken. U moet dan binnen zes weken na deze dag van publicatie, een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Oss, t.a.v. de afdeling
PVTH, Postbus 5, 5340 BA Oss. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking.
Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in
behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare
gevolgen voor u heeft, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat moet u doen
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Dit kan alleen als u binnen
de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Als u DigiD heeft dan kunt u een voorlopige
voorziening ook digitaal aanvragen. Kijk voor informatie op
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

