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Management samenvatting

Aanleiding:
Edelmetalen gelden al sinds mensenheugenis als kostbaar bezit. De
combinatie van een hoge prijs voor edelmetalen en de relatief eenvoudige
wijze waarmee deze bij (legale) goudopkopers zijn om te zetten in contant
geld, zijn voor veel criminelen daarom al vele jaren een reden om zich juist op
deze buit te richten. Vooral bij diefstallen uit woningen en overvallen op
juweliers vormen met name gouden sieraden en uurwerken een gewilde buit.
Het causale verband wordt in dit dossier voldoende aangetoond.

Probleem: Iedereen weet het, maar niemand weet het precies. Er wordt op
grote schaal geheeld door opkoDers van goud.
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De huidige regelgeving aangaande het opkopen van edelmetalen en de
daaraan gekoppelde controles waren van oudsher gemandateerd aan
gemeenten. Echter sinds de aanwijzing van opkopers in het Koninklijk Besluit
van 1992 is deze regeling ter bestrijding van heling volledig opgenomen in art.
437 van het Wetboek van Strafrecht en is de bevoegdheid voor de art. 141
ambtenaren geregeld in art. 552 van het Wetboek van Strafvordering. De
regeling uit de APV lijkt hiermee overbodig te zijn. Maar niet alle gemeenten
hebben deze regeling geschrapt. Het hebben van zo’n regeling in de APV geeft
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de burgemeester namelijk de bevoegdheid om (gemeente) ambtenaren aan te
wijzen terzake specifieke controlebevoegdheden. De verwarring wordt nog
groter doordat de ene APV spreekt over het inkoopregister en de andere
gemeentelijke APV over het verkoopregister.
De verantwoordelijkheid voor controle van de inkoopregisters ligt dan ook voor
het grootste deel bij de politie.

Handhavingschets
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Adviezen:
De meest elementaire adviezen die het probleem kunnen stoppen zijn:

1.

2.
3.

—
—
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Doel:
Het is niet de bedoeling regelgeving te maken om de klant beter te
beschermen tegen de ‘oneerlijke’ goudhandelaar, maar om de goudhandelaar
te stoppen die zich niet houdt aan regelgeving m.b.t. het inkopen van goud.
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DOSSIER HELING VAN GOUD EN ZILVER

HET FENOMEEN: Heling van oud goud en zilver

Het wil maar niet lukken, de bestrijding
van heling.

1

De overheid (wetgever) heeft heling strafbaar gesteld in artikel 416 en 417
van het Wetboek van Strafrecht. De politie is in eerste instantie de Organisatie
die aan de hand van dat wetboek heling moet bestrijden.
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Dit dossier gaat specifiek over het fenomeen “heling
van oud goud en zilver”.

1
1.............. maar de doelgroep
waar wij ons in dit rapport op
richten zijn de goudhandelaren
(inkopers) die een zaaltje huren
voor één dag en elke dag een
andere gemeente uitzoeken. In c
meeste gevallen stelt de handelaa
de gemeente niet in kennis dat hi
zitting houdt in die gemeente. (zi
art 437ter.2 WvSr) Hieruit volgt
dat de inkoper geen registerplicht.

id.

Advertenties

Je ziet advertenties in
plaatselijke krantjes m.b.t. het
inleveren van goud en zilver tegen
contant geld.

Veei inieveraaressen zijn
bestaande juweliers,
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Causaal verband
Is er een causaal verband tussen het aantal woninginbraken en/of overvallen
op juweliers en deze inleveradressen?

Sinds het midden van het vorige decennium is sprake van een sterke
stijging van de goudprijzen èn een sterke stijging van het aantal
overvallen op juweliers. Toch mag tussen beide verschijnselen niet
automatisch een causaal verband worden verondersteld. Immers,
het aantal overvallen op andere objecten is de laatste jaren ook
toegenomen. Bovendien zijn eerdere toe- en afnamen in het aantal
overvallen op juweliers niet te koppelen aan prijzen op de goudmarkt.

Net als
bijna tien jaar geleden ziet de juweliersbranche zich opnieuw geconfronteerd
met een sterke toename van het aantal overvallen.

De Federatie Goud en Zilver
Uit gesprekken met de beveiligingscommissie van de Federatie Goud en Zilver
werd duidelijk dat de focus van de daders steeds vaker op het goud is gericht.
Ook zien zij een verband tussen de ontwikkeling van de goudprijs en de
zorgwekkende stijging van het aantal overvallen op juweliers.

Overvalmeldingen juweliersbranche

2010 2009 2008 2007 2006 2005
aantal aantal aantal aantal aantal aantal

81 70 66 47 39 29

Tijdstip aantal %
09.00-11.00 40 54%

11.00-17.00 23 31%

17.00-21.00 9 12%

onbekend 2 3%

2011 tlm
oktober
aantal

74

6

74 100%

Bron: Federatie Goud en Zilver
2011

Niemand heeft zicht op wat er nu precies wordt ingeleverd bij die “vliegende”
goudhandelaren. Is dit alleen maar oud (sloop) goud of zitten er ook nieuwe
gouden sieraden bij? Wat we wel weten is dat het goud wordt gewogen, het
aantal karaat wordt vastgesteld en het geld contant wordt uitbetaald. In de
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Aantallen naar tijdstip (2011)
2011 t.o.v. 2010 23% plus
2010 t.o.v. 2009 16%
2009 t.o.v 2008 6%
2008 t.o.v. 2007 40%
2007 t.o.v. 2006 20%
2006 t.o.v. 2005 34%



meeste gevallen is legitimeren niet eens nodig. In nog minder gevallen wordt
er iets geregistreerd.

In 2011 was er een toename van overvallen met 61 %. (bron: ipoi en de Landelijk
Overval Coördinator)

‘•I
‘•I
‘•I

Verzekeringen:
Uit een gesprek met de juweliersverzekering in bleek dat al
enige tijd merkbaar is, uit de ingediende claims, dat er een verschuiving heeft
plaats gevonden van dure horloges naar gouden sieraden. heeft
ongeveer 4O% van de juweliers in portefeuille. De andere helft is in beheer bij

Vervolgens gaven zij aan dat zij de zogenaamde vliegende
goudopkopers niet verzekeren. Het risico is te hoog en meestal is het volstrekt
onmogelijk om te achterhalen wat er precies weg is.

Uit de branchegegevens blijkt dat er in Nederland ongeveer 1600
(gevestigde) juweliers zijn en ongeveer 800 goudsmeden.

Causaal verband
Uit een zaaksonderzoek van
op een aantal juweliers in Utrecht bleek een causaal verband te bestaan
tussen de buit van een aantal woninginbraken en de betrokken juweliers. Zie
onderstaand rapport.
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MELDINGSFORMULIER SIGNALEN • Utrecht • Divisie Informatie Signalen mailen naar:

S IG I\IAAL
04-01-2011 Thema: heling

Datum:
Opsteller: Bron: BVH-BVO

Gebied: Utrecht Stad centrum Postcode:

OMSCHRIJVING SIGNAAL:

Onderwerp: Helinginformatie met betrekking tot juweliers in de stad Utrecht.

Beschrijving:

Toelichting

—
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Opvallend
detail daarbij is dat zijn omzet binnen dat jaar is gestegen met 60% terwijl er
niet meer klanten werden geteld.

De politie is niet de enige die dit signaleert.

In zijn rapport “Als de goudduivels langskomen” beschrijft Dr. Ben Rovers
(criminoloog/onderzoeker en eigenaar van onderzoeksbureau BTVO in Den Bosch) de aard en
omvang van overvallen op juweliers in 2010. Daarin wordt ook een hoofdstuk
besteedt aan de buit.
Hij schrijft hierover: “Als er één eigenschap is waarop overvallen op juweliers
zich onderscheiden van overvallen op andere doelwitten, is het de buit die
wordt gemaakt. Bij overvallen op juweliers worden vooral goederen
(sieraden, horloges en dergelijke) buitgemaakt en in veel mindere
mate geld. Bij andere overvallen gaat het in overgrote meerderheid
juist om geld. Daarnaast is de gemiddelde waarde van de buit hoger.

We moeten hierbij enige voorzichtigheid betrachten omdat niet van
alle overvallen de waarde van de buit bekend is, maar de beschikbare
gegevens indiceren dat overvallen op juweliers zeer lonend
zijn (als ze slagen). De gemiddelde buit bedraagt iets meer dan een
ton. Bij andere overvallen is dit C 13.000. Aangezien deze getallen
worden vertekend door uitschieters, hebben we ook de mediane buit
berekend (dit is de buitwaarde waar de helft van de overvallen onder
en boven ligt). Deze bedraagt bij overvallen op juweliers afgerond
C 17.000 en bij andere overvallen C 600. Het verschil is hoe dan ook
zeer fors (zie Rovers, Bruinsma e.a., 2010).
Bij voorkeur worden gouden sieraden en dure merkhorloges buitgemaakt.
De handelsprijs van een merkhorloge kan bijvoorbeeld
oplopen tot enkele tienduizenden euros. Deze goederen zijn goed
verhande/baar en door de sterk gestegen goudprijs zijn vooral de
gouden sieraden steeds meer waard geworden. Er is weinig bekend
over waar de gestolen goederen heen gaan, omdat er weinig wordt
teruggevonden. Vermoed wordt dat de dure merkhor/oges vaak de
grens over gaan en dat een groot deel van de rest van de buit zijn
weg vindt via de gebruikelijke lokale helingkana/en, zoals informele
netwerken, internet, zwarte markten en detailhandel (Van de
Mheen en Gruter, 2007). Onbekend is ook of, en zo ja, in welke mate
gestolen gouden sieraden worden omgesmo/ten”.

Is het opkopen van goud dan zo’n groot probleem?
Wat is er op tegen dat mensen hun oude goud inleveren bij goudopkopers. Dat
sommige handelaren niet altijd de juiste prijs bieden is het probleem van de
aanbieder. Hij gaat ermee akkoord of niet. Waarom is het fenomeen van het
goud opkopen dan zo’n probleem?
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De “Q” van het probleem is dat het inleveren van oud (of nieuw) goud bij deze
goudhandelaren (maar ook bij het merendeel van de reguliere juweliers)
volledig anoniem gebeurd. 1 1 1 1 1— I_I 1 ii•i

1 1 1 1 1 1 Het causale verband
worat in dit aossier Denanaela (pag. 6). 1 1 1

Ondanks dat de goudprijs weer iets is gedaald
blijft het een lucratieve handel.( € 16, = per gram 14 karaat)
1
1

ii•i
ii•i
ii•i
ii•i —

Dat het “in de aandacht” staat blijkt wel uit het gegeven dat er ruim 281.000
hits zijn op het internet bij de zoekopdracht “inleveren oud goud”.

Financieel experts, professionele handelaren en media wijzen erop dat de hoge
goudprijs vele malafide opkopers aantrekt die geen eerlijke zaken doen.

Hoe betrouwbaar zijn goudhandelaren (Bron: Artikeltjescom en auteur Theo Dorant)

Goudhandelaren en opkopers die werven met kreten als “de hoogste prijs” en
“direct contante uitbetaling” hebben tegenwoordig winkels op vrijwel elke hoek
van de straat. Een gerenommeerd dagblad onthulde hoe betrouwbaar (beter
hoe onbetrouwbaar) die zijn. Het resultaat was verbluffend!

Prijstactiek goudhandelaren: “wat had u zelfgedacht?”

Onderstaande dialoog illustreert op treffende wijze hoe veel opkopers te werk
gaan en is zeer herkenbaar voor veel verkopers.

“Goeiedag, wat kan ik voor u doen?” vraagt de man achter de balie. We
leggen enkele sieraden op de toonbank. “Wat krijgen we hiervoor?” De
juwelier schuift een speciale bril op de neus, legt alles op een weegschaal en
tikt zwijgend enkele getallen in op zijn rekenmachine. “Wat had u zelf
gedacht?”
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We houden ons van de domme. “Geen idee. U bent toch de expert ... maar
500 euro misschien?” “Ik geefjullie 485 euro”, zegt de juwelier dan zonder
aarzelen. Als we alles weer inpakken en ons omdraaien om de winkel te
verlaten, horen we de man nog roepen: “Oké, 500 euro dan!”

(ter illustratie) Een faire prijs voor oud goud?

Verre van dat! Voor de krant in kwestie
taxeerde het grootste
recycle-bedrijf voor edelmetalen in Noord-
Duitsland, de waarde van de vijf
aangeboden sieraden: twee ringen, twee
armbanden en een halsketting. Na een
professionele analyse met behulp van een
zogenaamde massa-spectrometer kwam
het bedrijf op een bedrag van 1.176,91
euro. Dit zou objectief beschouwd een
reële prijs zijn, meer dan het dubbele dus
van wat de juwelier in het voorbeeld
aanbood.

Nog acht andere opkopers van goud
werden overigens bezocht. Bij winkel 2
werd men meteen ach terdochtig toen ook
hier gevraagd werd “welke prijs heeft u zelf
gedachten”. “Misschien 600,” antwoordde
het testteam. “Ik geef u 620”, zei de vrouw achter de balie, en wachtte op een
dankbare glimlach. Tevergeefs; De heren namen afscheid: “Nee, dank u wel!”
En zo ging het verder: Juwelier 3 bood 890 euro. Juwelier 4 was bereid 935
euro te betalen. Maar dat was 286 respectievelijk 241 euro minder dan
berekend door

Verkooptrucs van de malafide juwelier

1

Uit verschillende krant- en internet advertenties en uit bovenstaand verhaal
blijkt dat de opkopers een bod doen. Dat hoeft dus niet de werkelijke waarde
van het aangeboden goed te zijn. Met deze truc wordt extra winst
gegenereerd.
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Hoe denkt een reguliere juwelier erover?

Een grote juwelier vertelde ons dat er bij die mobiele goudinkopers
behoorlijk gesjoemeld wordt. Hij heeft uit eigen recente ervaring dat klanten
die bij hem zogenaamd te weinig voor hun oude goud kregen en wegliepen,
uiteindelijk van die opkopers nog minder hebben gekregen. Uit de verklaring
van die klanten bleek dat er door die opkopers (die slecht Nederlands spraken)
getwijfeld werd aan de echtheid van het goud en dat het daarom bijna niets
waard was. Ook werd het precieze gewicht niet genoemd. Het bod dat op tafel
kwam bleek uiteindelijk 7 euro per gram lager te liggen als het bod van de
juwelier. De juwelier durft te stellen dat de weegschalen die door de opkopers
worden gebruikt niet geijkt zijn en in sommige gevallen zelfs gemanipuleerd
zijn.

Raakt het oude goud dan nooit op?

Nu de goudprijs zo hoog is en er erg veel goud wordt ingeleverd, zou je haast
denken dat er over een poosje geen (oud) gouden sieraad meer te vinden is in
Nederland. Daarmee zou het probleem vanzelf stoppen.
Echter uit iedere erfenis komt altijd een bepaalde hoeveelheid goud op tafel.
De federatie Goud en Zilver zegt hierover dat er naast erfenissen ook jaarlijks
enorme hoeveelheden goud worden omgezet bij de reguliere juweliers. Het
CBS heeft berekend dat de jaaromzet van de Nederlandse juweliers 900
miljoen euro bedraagt. Er zijn 1600 juweliers in Nederland. Dat betekent per
juwelier een gemiddelde omzet van ongeveer 562.000, = De goudverkoop
van een juwelier is gemiddeld 50 % van zijn omzet. Dit betekent dat één
juwelier jaarlijks plus/minus 140 kg goud in omloop brengt (uitgaande van een
mix van 14 en 18 karaats goud) Daarnaast leren we uit de geschiedenis, dat
wanneer het slecht gaat met de economie, de goudprijs hoog is. De aanvoer
van nieuw (oud) goud stopt nooit.

1

1
1
1
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Voorts liet men weten dat goudopkopers niet vergunningsplichtig zijn. Dat
betekent dat goudopkopers een leegstaand pand of een zaaltje kunnen huren
en hun bedrijf kunnen uitoefenen (detailhandel) zonder toezicht van de
gemeente (vrije vestiging).

Soorten bedriiviaheid

We moeten onderscheidt maken tussen

1. Bedrijven die het goud online inkopen. De klant stuurt zijn gouden
voorwerpen op naar het inkoopbedrijf. Deze bepaalt wat het waard is en na
overeenstemming met de klant maken zij vervolgens het bedrag per bank
over aan de klant. In dit geval is de aankoop wel geregistreerd en zijn NAW
gegevens van de klant bekend.

2. Juweliers die dit direct tegen contante betaling doen in hun bestaande
juwelierszaak. Dit zijn meestal de reguliere juweliers van die gemeente en
vallen onder de registerplicht (437 Sr). In het algemeen moeten klanten zich
bij deze bedrijven legitimeren, maar wordt het inkoopregister niet ingevuld.
Wel wordt een inkoopbon afgegeven. Zij hebben een economisch belang om
dit wel te doen. Maar we weten ook uit onderzoeken dat hier regelmatig de
hand mee wordt gelicht. Een nieuw aspect bij deze bedrijven is dat sommige
handelaren ook huisbezoeken afleggen. Of bij deze bezoeken het
inkoopregister wordt gehanteerd en/of aankoopbonnen worden afgegeven is
onbekend.

3. Vliegende winkels: goudhandelaren die een ruimte huren per gemeente
zoals of Deze laatste
adverteert zelfs met de woorden: “anoniem — discreet — gemakkelijk en
correct”. (zie foto pag.4)

Ambulante handel of reguliere detailhandel:

Detailhandel: De definitie van detailhandel luidt: ‘Het bedrijfsmatig te koop
aanbieden van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, volumineuze
detailhandel, tuincentrum en supermarkt’, aldus de uitgave van het
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov)
getiteld: Op Dezelfde Leest II, blz. 112, Kluwer, Alphen a/d Rijn 1996. Men
gaat er hierbij van uit dat de handel plaats vindt in een overdekte ruimte
(winkel).
Deze definities sluiten aan op de betekenis die de begrippen kleinhandel en
detailhandel in het normale spraakgebruik hebben, namelijk: levering aan
particulieren. Elke gemeente dient in nieuwe bestemmingsplannen deze
omschrijving op te nemen.

Divisie Recherche 13

Team Tegenhouden



Ambulante handel is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan
huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere
plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van
marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis- en oliebollenkraampjes en
bloemenstalletjes; maar ook de ouderwetse scharensliep en modernere
verkopers aan de deur (colporteurs) horen erbij. (wikipedia)

Marktkramen en verkoopwagens vinden gewoonlijk een standplaats op
markten, brinken en pleinen, of op daarvoor gereserveerde ruimten bij
winkelcentra en op kruisingen en straathoeken. De marktkramen of
verkoopwagens kunnen daar een gemeentelijke vergunning krijgen voor
dagelijkse of wekelijkse handel, of ook voor seizoensperioden. Een
goudhandelaar treffen we per definitie nooit aan op een markt of braderie. Uit
het oogpunt van veiligheid kiest deze altijd een “beveiligde” omgeving.
Meestal is dat een afgesloten ruimte in een hotel of bibliotheek.

Het voegt daaraan toe dat ambulante
handel in de buitenlucht en op openbare plaatsen plaatsvindt. In ieder geval
buiten de hoofdvestiging. Zodra het handelen in een afgesloten ruimte plaats
vindt (overdekt) dan valt de goudhandelaar onder de definitie van de reguliere
detailhandel en is dus niet vergunningsplichtig.

Naast de wettelijke bepalingen van de APV (die later worden besproken) is in
Nederland een marktpas vereist voor het runnen van “ambulante handel”.
Deze marktpas of Bewijs van Registratie wordt door het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, of de gemeentelijke vertegenwoordiging ervan, verstuurd na
betaling van de desbetreffende heffing.

Elke gemeente bepaalt zelf welke regels er gelden voor het bedrijven van
handel en het aanbieden van diensten.

De omstandigheden waaronder goudhandelaren werken levert, gezien deze
definities, discussie op. Het aanbieden van diensten door particulieren en
bedrijven of vertegenwoordigers daarvan valt onder de definitie van reguliere
detailhandel. Maar wordt dit gedaan op markten in de buitenlucht, dan valt het
onder de Ambulante handel. Het HBD definieert deze goudhandelaren als
“vliegende winkels” Net als de “internet handel” bestaat er dus onduidelijkheid
over de status van de goudhandelaar.

Waar gaat het ingeleverde goud naar toe?

Dat is heel verschillend. Bedrijven (goudhandelaren) die goud aankopen,
verwerken gouden voorwerpen vaak niet zelf maar verkopen die door aan
speciale recyclingbedrijven en goudsmelterijen die het fijn goud scheiden van
de overige bestanddelen.
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Daar goudopkopers het goud in zeer grote
hoeveelheden aankopen, kunnen ze veel
betere goudprijzen bedingen bij
recyclingbedrijven dan individuele klanten.
Om die reden is de aankoopprijs bij
ondernemingen die goud postaal inzamelen
vaak erg aantrekkelijk. In ieder geval is het
duidelijk dat de goudhandelaar geld
verdient aan het ingekochte goud. In de
regel zit er bij de reguliere juwelier een
marge tussen van 15%.
Het aangeboden goud wordt omgesmolten en gezuiverd tot puur 100% goud.
Deze zuiveringskosten worden doorberekend aan de aanbieder. Afhankelijk
van de positie die de goudhandelaar heeft wordt het goud omgesmolten om
als grondstof te dienen voor nieuwe sieraden of tot het vervaardigen van bv
100 grams goudbaren ten behoeve van beleggingen.

Waarmerk en keurtekens voor kwaliteit van goud

Puur goud is te zacht om tot sieraden te verwerken. Om het te verharden
worden er dan ook metalen als zilver, nikkel, palladium en koper bijgemengd,
waardoor er een goudlegering ontstaat. De hoeveelheid puur goud die een
sieraad bevat, wordt uitgedrukt in karaat. Puur goud is 24 karaats.

Ter illustratie: een ring van 18 karaats goud bestaat voor driekwart (18/24e)
uit goud. Voor het overige deel meestal uit zilver of koper. Door die
bijgevoegde metalen verkrijgt goud ook zijn verschillende kleurschakeringen.
Roodgoud bijvoorbeeld ontstaat door bijmenging van koper en witgoud door
toevoeging van zilver, zink etcetera.

Ieder gouden voorwerp dat in Nederland verhandeld wordt, moet voorzien zijn
van een wettelijk keurteken, dat garandeert dat een voorwerp het juiste
gehalte aan goud bevat. In Nederland kennen we vier geaccepteerde
goud legering en.

• 14 karaat ( 585/1000 )
• 18 karaat ( 750/1000 )
• 20 karaat ( 833/1000 )
• 22 karaat ( 916/1000 )

Actuele goudprijs en zilverprijs

De actuele goudprijs en zilverprijs wordt internationaal per troy ounce uitgedrukt. Een troy ounce is
ongeveer 31,1 gram. Op deze manier kan de goudgriis oer gram berekend worden. Bij

kunt u oud goud inleveren en de actuele goudprijs in contant geld retour krijgen. De staat
van uw goud maakt voor ons niets uit.
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Gouden sieraden (prijspeil april 2012)

8 karaat goud 33,3% goud € 11,81 per gram

14 karaat goud 58,5% goud € 20,74 per gram

18 karaat goud 75,0% goud € 26,60 per gram

20 karaat goud 83,3% goud € 29,54 per gram

21 karaat goud 87,5% goud € 31,03 per gram

22 karaat goud 91,6% goud € 32,48 per gram

24 karaat goud 99,9% goud € 35,42 per gram

Het buitenland
Het is onvermijdelijk. Als in Nederland aan een bepaald fenomeen flink wordt
verdiend, is dat meestal ook zo in de ons omringende landen. Bijvoorbeeld in
Antwerpen (zie bijgaande plaatjes). Met andere woorden: wanneer het
inleveren van goud in Nederland aan banden gelegd wordt dan kan men altijd
nog uitwijken naar het buitenland.
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Knelpunten in de bestrijding van heling:

1. Eén van de problemen waar politie en justitie in de praktijk tegenaan
loopt is de bewijslast. Zij moeten bewijzen dat de vermoedelijke dader ‘wist’ of
‘had kunnen vermoeden’ dat het goed wat hij kocht van misdrijf afkomstig
was. Dat is in de meeste gevallen niet aantoonbaar. M.a.w. Wordt een heler
aangehouden en het bewijs is niet 100°k rond te krijgen dan gaat de heler
vrijuit.

2. Een ander kne pu t is dat heling een d jk fenomeen is.

1
.
.
D
.

3.
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Welke mogelijkheden biedt de APV t.a.v. Heling (oud goud)

GRUTHOK

Deze afkorting staat voor de volgende benamingen:

G = goudsmid
R = rijwielhandelaar
U = uitdrager
T = tagrijn
H = horlogemaker
o = opkoper
K kopersmid

De gruthokkers van toen worden sinds het KB van 06-01-1992 aangeduid als:
opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, platina, goud,
zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto s, motorfietsen,
bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, en videoapparatuur en apparatuur
voor automatische registratie.
De handelaren in antiek en curiosa zijn tevens handelaren in gebruikte en
ongeregelde goederen, zodat zij niet apart behoeven te worden vermeld.

De goudhandelaar wordt duidelijk genoemd in dit besluit en valt daarmee
onder de bepalingen van artikel 437 lid 1 WvSR).

De opkoper van oud ijzer staat hier (nog) niet genoemd. (koper diefstal) Maar
hij valt sinds kort wel onder de registerplicht (actie minister Opstelten). De
uitzondering was te danken aan een bepaling van een of andere vooroorlogse
Wet waarin was opgenomen dat bij het inkopen van schroot met een gewicht
van minder dan 500 kg (een zg kofferbak inkoop) geen legitimatieplicht gold.
(Zie verder de wetswijziging mvt 437 op pag. 20)

De Wetgeving
De bestuurlijke aanpak van heling binnen de gemeente kan een belangrijk
aanvulling vormen op het politioneel-strafrechtelijk optreden.
Het WvSr. bevat enkele bepalingen die de bestrijding van heling op het oog
hebben. Dat zijn artikel 416, 417, 4l7bis, 4l7ter, 437, 437bis, 437ter en
43 7q u ate r.

—
—
—

Politiemensen (141 ambtenaren) mogen altijd
opsporen.
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Het binnentreden bij handelaren is — ook zonder dat een strafbaar feit
vermoed wordt — te allen tijde mogelijk op basis van artikel 552 van het
WvSv.

“De in art 141 SV bedoelde ambtenaren hebben toegang tot elke plaats,
waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed, dat zij door een handelaar als
aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437 SR
worden gebruikt”

In de bedoelde AMVB (Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht, Besluit van 6januari1992) staat genoemd wie handelaar zijn ( zie
hierboven) en aan welke voorwaarden zij zich dienen te houden. Echter het
bijhouden van het door de burgemeester afgegeven gewaarmerkt register is
niet meer van toepassing. In artikel 437SR wordt gesproken over het
bijhouden van een administratie. Dat mag dus alles zijn, zolang de alle
benodigde gegevens maar genoteerd zijn en duidelijk leesbaar zijn. Dit komt
voort uit een bezwaarschrift van het HBD waarin zij stellen dat de handelaar
op basis van de Wet op de omzetbelasting al een administratie moet voeren
en dat de gegevens hierin dezelfde zijn als het inkoopregister ex art 437. Een
dubbele administratie is overbodig.

Zoals gezegd hebben de in artikel 141 WvSv genoemde opsporings
ambtenaren om controle uit te oefenen vrije toegang tot alle lokaliteiten en
andere plaatsen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij door een
handelaar worden gebruikt. Indien deze plaatsen als woning zijn aan te
merken, moet het bepaalde in de Algemene wet op het binnentreden in acht
worden cienomen.

1

Gelet op het karakter van de voorschriften inzake de heling is voor
buitengewone opsporingsambtenaren art.142 WvSv. bij de controle op de
naleving van voorschriften inzake de helingbestrijding in het algemeen geen
plaats.
De in artikel 552 WvSv neergelegde binnentredingsbevoegdheid is dan ook
alleen verleend aan de algemene opsporingsambtenaren. (141)

•
•

1•

D
1
1
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Op dit moment zijn inkopers en handelaren als bedoeld in artikel 1 van uit
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht reeds
verplicht een doorlopend en door of namens de burgemeester
gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. In dit register dienen zij de
gegevens bedoeld in artikel 2 van het uitvoeringsbesluit te noteren. Het
betreft onder andere de naam — zowel de achternaam als de officiële
voornamen — en het adres van de aanbieder. Hoewel de aanbieder op dit
moment al wel verplicht is zijn identiteitsgegevens op te geven en op de
inkoper of handelaar de plicht rust van deze gegevens altijd onverwijld
aantekening te maken in zijn inkoopregister, heeft de handelaar op dit
moment geen wettelijke plicht de juistheid van de door de aanbieder
verstrekte gegevens te controleren. In het huidige besluit is niet
openomen dat de aanbieder een erkend identiteitsbewiis moet tonen.

1 1

art. 437 Sr (2012)

Artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht biedt de grondslag
voor een algemene maatregel van bestuur waarin inkopers en handelaren
aangewezen worden die verplicht zijn een inkoopregister bij te houden.
Artikel 1 van dit besluit strekt daartoe. In dit onderdeel worden de reeds
opgenomen metalen zilver, goud en platina vervangen door de algemene
aanduiding metaal. Hierdoor vallen niet alleen handelaren en inkopers van
de reeds benoemde metalen zilver, goud en platina onder de reikwijdte
van de bepaling, maar ook inkopers van andere metaalsoorten, zoals
bijvoorbeeld ijzer, chroom en koper. Ook legeringen zoals brons — dat
immers is samengesteld uit de metalen koper en tin — zijn daar
vanzelfsprekend onder begrepen.
Het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek
van Strafrecht maakt geen onderscheid tussen inkopers en handelaren die
zich volledig hebben toegelegd op het inkopen en/of handelen in gebruikte
en ongeregelde goederen, en bedrijven die dit als nevenactiviteit
verrichten. Een afvalbedrijf dat zich, naast de verwerking van afval, bezig
houdt met het inkopen van metaal is dus ook een inkoper of handelaar in
de zin van artikel 1 van dit besluit en derhalve verplicht een
inkoopregister bij te houden als bedoeld in artikel 437, eerste lid, onder b,
van het Wetboek van Strafrecht.
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Inkoopregister of verkoopregister

De controle van handelaars was in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Dit werd geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) in het hoofdstuk “Bepalingen ter bestrijding van heling”.

1

In artikel 437, eerste lid, onder c, van het WvSr wordt aan de daartoe
aangewezen ambtenaar (141) de bevoegdheid gegeven om inzage te hebben
in het inkoopregister. De bevoegdheid tot inzage in het verkoopregister is niet
aangegeven in het WvSr, zodat een regeling in de APV noodzakelijk is. Door
de bevoegdheid tot inzage van het verkoopregister bij de daartoe aangewezen
ambtenaar te leggen, kan deze ambtenaar zowel het inkoop als het
verkoopregister inzien. Met andere woorden: de politie mag alleen het
inkoopregister controleren en mag niet het verkoopregister inzien. Daartoe
moet hij eerst worden aangewezen door de burgemeester.
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In artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 staat:

De handelaar, aangewezen in artikel 1 van dit besluit, voldoet aan de verplichting
ingevolge artikel 437, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht tot het
aantekening houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft
verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens
de burgemeester gewaarmerkt register houdt en daarin onverwijid vermeldt:

o a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
o b. de datum van verkrij ging van het goed;
o c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat

mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
o d. de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
o e. de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen.

Bovenstaande impliceert dat de handelaar alleen een register hoeft bij te
houden als hij zo’register daadwerkelijk heeft. Uit de onderste bepaling (e)
kunnen we opmaken dat het hier om het inkoopregister gaat.

Hoe komt het dat deze verschillen er kunnen zijn?

Het idee van een inkoopregister en een verkoopregister vindt zijn oorsprong in
de wetswijziging t.a.v. art. 437 Sr. uit 1989. (Tweede kamerstuk 21565 ondernummer A)

Daarin stelde de werkgroep helingbestrijding voor om naast het inkoopregister
ook een verkoopregister verplicht te stellen. Het verkoopregister werd
vervolgens geregeld in art. 2 van artikel 437. Dat is inmiddels niet meer zo.

1

•
1

In de Toelichting op de model APV van de Nederlandse Gemeenten 2010 staat
op pagina 82:
“Afdeling 12 BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN
De afdeling is optioneel en in de praktijk wordt hier geen gebruik van gemaakt. Daarnaast
voorziet het Wetboek van Strafrecht hierin. Artikel 2:66, 2:67, 2:68, 2:69 en artikel 2:70
zijn daarom n.v.t”
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Schrappen van het verkoopregister

De bovenstaande gedachte is dan ook de reden waarom het verkoopregister
niet meer van toepassing is. In de model APV van de VNG 2012 staat in de
toelichting het volgende:” Voorheen werd ook het begrip verkoopregister”
omschreven in dit artikel 437 Sr. Bij de herziening van de APV begin 2008 is
het geschrapt, omdat dit begrip alleen nog terug komt in artikel 2:67 van de
APV. In dit artikel (en de toelichting) staat het nader omschreven”.
Op basis waarvan kan de gemeente dit toch dwingend opleggen?
Het verkoopregister is geschrapt uit 437 WvSr. Opname van een dergelijk
voorschrift is nu dus gebaseerd op de algemene verordenende bevoegdheid
van de raad (art 149 Gem.wet: De raad maakt de verordeningen die hij in het
belang van de gemeente nodig oordeelt) gelezen in combinatie met art 437ter
Wvsr. In de model APV van de VNG staat een facultatieve regeling. Dit
betekent dat de gemeente een afweging moet maken of zij deze regelingen
opnemen in de APV.

Onderzoeksplicht voor handelaren

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft iedereen de verplichting om onderzoek
te doen naar de herkomst van een goed wanneer hij dit van een ander wil
kopen. Dat geldt ook voor de handelaar in edelmetalen.

Van een handelaar mag in de hoedanigheid van zijn beroep een grotere mate
van zorgvuldigheid en expertise verwacht worden bij de beoordeling bij de
inkoop van goederen dan bij een willekeurige particulier. Daarnaast dient hij
maatregelen te treffen en/of toereikende instructies uit te vaardigen om te
voorkomen dat goederen worden ingekocht die van misdrijf afkomstig zijn.
Met andere woorden: hier ligt een kans op het handhaven in deze branche.

Bewaar termijn voor (goud) ingekochte goederen

In art. 437 SR onder d en f wordt de handelaar strafbaar gesteld die in strijd
met een schriftelijke last van de burgemeester (of een vanwege hem gegeven
last) bepaalde goederen vervreemdt, of niet in bewaring geeft, of die niet
voldoet aan de daarbij gegeven aanwijzingen, strafbaar gesteld. In onderdeel
d is gekozen voor een termijn van drie dagen, zodat de bedrijfsvoering van de
handelaren niet al te zeer wordt belemmerd.
Onder f wordt een termijn genoemd van maximaal 14 dagen. Hiermee wordt
bedoeld dat de handelaar indien hij niet in staat is op eerste vordering (onder
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c ) zijn administratie en het goed te tonen, hij de kans krijgt binnen een
termijn van maximaal 14 dagen dit alsnog te doen.I

II 1

Landelijk Onderzoek naar Heling

In 2006 is door IVO (in opdracht van het WOCD) onderzoek gedaan naar
heling. Het resultaat is beschreven in een rapport genaamd “Helingpraktijken
onder loep” Link: httr://www.btvo.nI/userfiles/news/9/hehng-votledig rarijjort.odf

hoofdstuk 6 “Conclusies en
discussie”
In dit hoofdstuk wordt op grond van de resultaten van de hiervoor
gepresenteerde deelonderzoeken getracht een antwoord te geven op de
doelstellingen zoals die in de inleiding van het rapport zijn geformuleerd. Deze
luiden:

A. Het in kaart brengen van het functioneren van de helingmarkt.
B. Het in kaart brengen van het beleid en gevolgen van heling voor het

bedrijfsleven.
C. Het vinden van aanknopingspunten voor het terugdringen van heling.

Korte samenvatting voor de politie:

Controle van het inkoopregister en de ingekochte goederen mag op basis van
art 552 Sv en artikel 437 Sr.
In gemeenten die het helingsartikel niet meer in de APV hebben blijft het
hierbij. Meer controle is niet mogelijk.
In gemeenten die de bepalingen ter bestrijding wel in de APV hebben
opgenomen betekend dit dat de handelaar ook een verkoopregister moet
bijhouden. Het controleren van dat verkoopregister is voorbehouden aan
ambtenaren die daartoe zijn aangewezen door de burgemeester. Als de
burgemeester de politieambtenaren daartoe aanwijst mag de politieambtenaar
ter controle het inkoop- en het verkoopregister controleren.
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PLITI E

Politie
aangifte

gegevens

Inkoop
register

handelaren

Database!
beheer

Verzekering
gegevens

Pilot Landelijke database:
Door collega’s uit de regio Gelderland-Midden is een database (Digitale Heling
Registratie) ontworpen die landelijk inzetbaar is. Op dit systeem kan de politie
eenvoudig inloggen en elke geregistreerde opkoper controleren. De opkoper
(goudhandelaar) kan zich online aanmelden en zijn gegevens invoeren.
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Het digitale opkopers register dient ter vervanging van het oude geschreven
register.

Enkele voordelen van het digitale register zijn:
• De opkoper kan online zijn register vullen en bewerken.
• Door gebruik van automatisering kan invoer door de opkoper efficiënter

plaatsvinden.
• Het opkopers register is ter controle vanaf elke werkplek met

internetverbinding, 24 uur per dag en 7 dagen per week te raadplegen.
• Ter ondersteuning van voorraad/magazijn controles kan het register op

eenvoudige wijze worden gesorteerd, kunnen exports worden gemaakt,
of kan in het register worden gezocht op soort, merk, type of
serie nummer.

• Na invoer van een product door de opkoper wordt het ingevoerde
serienummer direct getoetst aan de database van Stop Heling.

• Bij een volledige of een gedeeltelijke match wordt direct per mail een
bericht verzonden naar een of meer opgegeven email adressen.

• In de mail worden merk, type en serienummer van het getoetste
product afgezet tegen de gegevens van het gevonden product uit Stop
Heling met vermelding van de Korpscode, het BVH registratienummer
en de datum van invoer.

• Indien géén match wordt geconstateerd wordt het product, tot 35
dagen na invoer, dagelijkse opnieuw getoetst aan de database van Stop
Heling.

—
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De gemeente Apeldoorn lanceerde de eerste communicatie hierover op haar
gemeentelijke website:
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Ondernemers, politie en gemeente gaan heling te lijf

Gestolen goed gedijt niet en is het afkomstig van roofovervallen, woninginbraken,

straatroof of andere vormen van diefstal dan wordt de afzet daarvan steeds

moeilijker. Voor politie, gemeente en ondernemers is er namelijk een verbeterd

middel om heling te bestrijden.

Op maandagavond 13 februari waren Apeldoornse ondernemers uitgenodigd voor een

informatiebijeenkomst over de werking en het doel van het digitale In- en Verkoopregister.

Software bedacht en ontwikkeld bij het Apeldoornse politiekorps vervangt vanaf 1 maart het

papieren register waarin opkopers en alle overige ondernemers die goederen inruilen of

innemen hun in- en verkoop moeten registreren.

Waarnemend burgemeester Hans Esmeijer en districtschef Bert Westland benadrukten in hun

openingswoorden het belang van de samenwerking van overheid én ondernemers. Omdat de

bestrijding van criminaliteit niet alleen de overheid aangaat. En omdat minder criminaliteit ook

meer veiligheid betekent.

Handelaren in helinggevoelige goederen zoals de goudsmid, rijwielhandelaar en horlogemaker

zijn verplicht het In- en Verkoopregister bij te houden. Ondernemers die met dit register

werken, hebben een inlogcode en wachtwoord gekregen waarmee zij toegang hebben tot het

register. Het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte van de gemeente controleert

of ondernemers hun registratie bijhouden en of zij dat op juiste wijze doen, Aan de politie is de

taak opgelegd de bestanden van gestolen goederen te vergelijken met de bestanden van

ingekochte goederen door de ondernemers.
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BIJLAGE:

Gestolen gouden sieraden bij woninginbraken (peildatum april 2012)

Hoeveel woninginbraken vinden er plaats in 2010, 2011 en 2012 tot heden en bij hoeveel
(aantallen en procenten) daarvan bestond de buit (mede) uit gouden sieraden (voorwerpen)?

Methode 1
Een eerste methode om de vraag te beantwoorden is het aantal woninginbraken te tellen, waarbij
de weggenomen hoofdgroep buit ‘sieraden/tafelzilver” is. Hieronder worden deze aantallen per
jaar weergegeven:

2012
2010 2011 (t/m Totaal

maart)
Totaal aantal woninginbraken met als buit

2 191 2 322 749 5 262Tsieraden/tafelzilver’

Totaal aantal gestolen voorwerpen bij die inbraken 24.702 26.365 8.346]I 59.413

Gemiddeld aantal gestolen voorwerpen per inbraak 11,27 11,35 11,14 11,29

Dit is het totaal voor de hele regio Utrecht. Het aantal woninginbraken met als buit
‘sieraden/tafelzilver’ is eventueel uit te splitsen in aantallen per wijkteam.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal woninginbraken met voorwerpen uit de
hoofdgroep ‘sieraden/tafelzilver’ in 2011 is toegenomen t.o.v. 2010. Ook in het eerste kwartaal van
2012 lijkt sprake te zijn van een toename van het aantal woninginbraken met een dergelijke buit.
Het gemiddeld aantal gestolen voorwerpen per inbraak blijft constant.

Ook wanneer het aantal woninginbraken met als buit ‘sieraden/tafelzilver’ wordt afgezet
tegen het totaal aantal voltooide woninginbraken is er van 2010 tot en met het eerste kwartaal van
2012 een stijging te zien. Het aandeel woninginbraken met als buit ‘sieraden/tafelzilver’ lijkt dus
toe te nemen in het totaal aantal woninginbraken.

2012
2010 2011 (t/m Totaal

maart)
Totaal aantal woninginbraken met als buit

2 191 2 322 749 5 262‘sieraden/tafelzilver’
Totaal aantal voltooide inbraken 5.744 5.476 1.636 12.856
Percentage 38% 42% 46% 41%

Hieronder worden de aantallen gestolen voorwerpen/objecten weergegeven:

2012
Voorwerp 2010 2011 (t/m Totaal

maart)

1 Ring 2790 3232 1110 7132

2 Ketting 2751 3163 1041 6955

3 Horloge 2311 2522 882 5715

Let op: ‘sieradenltafelzilver’ is een bredere categorie dan ‘gouden sieraden’ De volgende objecten komen voor in de
tabel: armband, bedel, bijouteriedoos, broche, dasspeld, diadeem, edelsteen, enkelband, goud, hanger, horloge,
horlogeband, ijzer, ketting, klok, kompas, koper, lood, manchetknoop, medaille, medaillon, metaal, munten,
onderscheiding, oorsieraad, piercing, pillendoos, ring, servies, sieraad, siervoorwerp, staal, stopwatch, tafelzilver, tin,
wekker, wekkerradio en zilver.
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4 Armband 2126 2605 817 5548

5 Oorsieraad

T
6 Sieraad

7 Hanger

9 Manchetknoop

10 Bijouteriedoos

11 Siervoorwerp

12 Dasspeld

1568 1894 656 4118

1744j1 1686] 52711

234

147

116

105

264 84 582

73 400

135 35 286

123 49 277

13 Goud

14 Tafelzilver

113 58

_i24]

48

33 204

9 181

De hoofdgroep ‘sieraden/tafelzilver’ bevat dus meer objecten dan alleen gouden sieraden, maar de
aantallen geven een indicatie van de populariteit van deze buit.

Methode 2
Een tweede methode om deze vraag te beantwoorden is het aantal woninginbraken te tellen,
waarbij het weggenomen object binnen de hoofdgroep ‘sieraden/tafelzilver’ ‘sieraad’ ‘of ‘goud’2 is.
Hieronder worden de aantallen per jaar weergegeven:

Totaal aantal woninginbraken met ‘gouden buit’

2010 2011

734 523

20 12
(t/ml Totaal

maart)1

225 1.482

Totaal aantal gestolen voorwerpen bij die inbrakeil 3.248

Gemiddeld aantal voorwerpen per inbraak 4,43

Aandeel sieraden in ‘gouden buit’

Aandeel goud in ‘gouden buit’ 6%

2.275

1

804 6.327

4,35 3,57 4,12

96% 94% 95%

4% 6% 5%

Opvallend is dat uit deze aantallen een tegenovergestelde ‘trend’ blijkt! Het aantal woninginbraken
met ‘gouden buit’ is in 2011 afgenomen t.o.v. 2010. In 2012 lijkt de buit wel weer toe te nemen.

Totaal aantal woninginbraken met ‘gouden buit’

Totaal aantal voltooide inbraken

Percentage

2012
2010 2011 (tim Totaal

maart)

734 523 225

5.74411 5.476 1.636
13% 10% 14%

1.482

12.856

12%

2 Let op: onder ‘sieraad’ kunnen ook zilveren of niet-edelmetalen sieraden vallen.
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8 Broche

507

348

652

413

229

150

1388

911

94%



Wanneer het aantal woninginbraken met een ‘gouden buit ‘wordt afgezet tegen het totaal aantal
voltooide woninginbraken is er in 2011 een lichte daling, waarna er in het eerste kwartaal van
2012 een stijging te zien. Het aandeel woninginbraken met een ‘gouden buit’ lijkt over die drie
jaren gezien toe te nemen in het totaal aantal woning inbraken.

Uit een steekproef om de inhoud van deze tweede tabel te controleren, blijkt dat bij de
woninginbraken uit de tabel inderdaad steeds sieraden en/of goud zijn gestolen, maar veel meer
en veel vaker gouden sieraden dan in de excel-tabel wordt getoond (bij aantal en bij
omschrijving):

1 SIERAAD G 1 IN ZWARTE JUWELENDOOSJE
2 SIERAAD G 1 GOUDKLEURIG KLAVERTJE 4.
3 SIERAAD G 1 STUKS SIERADENKISTJE

SIERAAD G 1 STUKS ZILVER + ZIRKONIA
SIERAAD G RING 1 STUKS ZILVER + ZIRKONIA
SIERAAD G LMS 3 STUKS ZILVEREN HANGER VAN MUNT
SIERAAD G LMS 1 DIVERSE MATERIALEN EN KLEUREN
SIERAAD G SLEUTELS 1 DIVERSE HANGERS
SIERAAD G SCHAKELARMBAND 1 STUKS GOURMET/ZILVERKLEURIG

4 GOUD G 4 GOUDSTUKKEN - SEKKE BEHAR AZADI

Bovenstaand zijn de cellen te vinden met weggenomen goederen van 4 inbraken.
1. Bij de le inbraak staat dat er 1 sieraad is weggenomen, terwijl in de BVH mutatie te zien

is dat er 13 sieraden zijn weggenomen, waarvan 9 gouden sieradenl
2. Bij de 2e inbraak staat wederom dat er 1 sieraad is weggenomen, terwijl in BVH te zien is

dat er 4 sieraden zijn weggenomen, waarvan 3 gouden sieraden.
3. Bij de 3 inbraak staat dat er 9 sieraden zijn weggenomen, terwijl er in BVH 13 staan,

waarvan het onduidelijk is of er gouden sieraden tussen zitten.
4. Bij de 4 inbraak staat dat er 4 stuks goud zijn weggenomen, terwijl er 1 stuk goud wordt

opgegeven in BVH en ook 16 sieraden, waarvan 13 gouden sieraden.

(analyse door (Tactische Analyse, Divisie Informatie Utrecht ))
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