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Onderwerp Handhaving legitimatieplicht metaalopkopers
Ons kenmerk
2137407

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer Breed, Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.

In vervolg op het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) vanl8 september jl., bevestig 
ik hierbij graag de gemaakte afspraak m.b.t. het beëindigen van de 
stimuleringsmaatregel voor de handhaving van de legitimatieplicht bij 
metaalopkopers (artikel 437 Wetboek van Strafrecht).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de registratie- en 
legitimatieplicht van metaalopkopers. Om de bewustwording in de metaalrecycling- 
branche hierover te vergroten is in 2013 besloten om, naast de reguliere 
gemeentelijke handhaving, tijdelijk extra controles mogelijk te maken door inzet 
van BOA's van Agentschap Telecom. Deze impuls heeft vruchten afgeworpęn; de 
naleving van de legitimatieplicht is verbeterd en er vinden beduidend minder 
overtredingen van de registratie- en legitimatieplicht plaats.
Daarom, en omdat het Digitaal Opkopers Register (DOR) de controletaak op de 
registratie- en legitimatieplicht vergemakkelijkt, wordt de tijdelijke 
stimuleringsmaatregel per 1 januari 2018 beëindigd. De branche kan zich 
aansluiten bij het DOR om aankopen te registreren en de politie en BOA's hebben 
toegang tot het DOR voor controledoeleinden.

U bent hierover door de minister geïnformeerd in het SBV van 18 september jl. Ook 
is daar aan de orde gekomen dat u, zoals eerder met uw medewerker de heer van 
der Poel is besproken, via uw kanalen uw leden hierover informeert.

Ik ben u erkentelijk voor het feit dat u dit wilt doen.
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