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Geachte , 

 

Bij brief van 20 april 2012 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd te 

adviseren over het Conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafrecht in verband met een aanscherping van de registratieplicht 

(Conceptwijzigingsbesluit Actie Koperslag; verder: het conceptbesluit). 

 

Het CBP voldoet hiermee aan uw verzoek. 

 

Achtergrond 

Het aantal koperdiefstallen is het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen. Dit brengt veel 

materiële en immateriële schade met zich, maar ook levensbedreigende situaties omdat het ook 

diefstal van koper betreft rondom bijvoorbeeld het spoor, snelwegen en elektriciteitsnetwerken. 

Om deze diefstal harder aan te pakken hebben de minister van Veiligheid en Justitie, ProRail, de 

Metaal Recycling Federatie, de Raad van Korpschefs en het openbaar ministerie een convenant 

gesloten, het Convenant Actie Koperslag, om afspraken vast te leggen op het gebied van 

preventie, opsporing en vervolging.   

Een van de afspraken betreft de invoering van een identificatieplicht wanneer koper wordt 

aangeboden aan een handelaar: als de koopprijs contant wordt uitgekeerd, dient verkopers’ 

identiteit vastgesteld en geregistreerd te worden. Om verplaatsingseffecten en discussies over 

samenstellingen betreffende het materiaal te voorkomen, dient het niet alleen koper maar alle 

metalen te betreffen. Voornoemde afspraken worden door middel van wijziging van het 

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

 

Inhoud van het conceptbesluit  

Het conceptbesluit voorziet in de eerste plaats in een wijziging: ‘platina, goud, zilver’ wordt 

vervangen door ‘metaal’. In de tweede plaats bevat het conceptbesluit twee aanvullingen op de 

reeds bestaande regeling: wanneer een handelaar de koopprijs van het goed in contant geld 

voldoet, dient hij de identiteit van de aanbieder te controleren aan de hand van een 

identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 Wet op de identificatieplicht. In die situatie dient hij 

eveneens het nummer van het identiteitsdocument te noteren. 
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De beoordeling van het conceptbesluit voor zover het betreft de metalen en het controleren van de 

identiteit aan de hand van een identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 Wet op de 

identificatieplicht, valt buiten de bevoegdheid van het CBP. Zodoende adviseert het CBP enkel 

ten aanzien van de registratieplicht van het nummer van het identiteitsdocument wanneer de 

koopprijs in contant geld wordt uitbetaald aan de verkoper. 

 

Advies 

Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

 


