
 

 

 

 

 

Successen helingaanpak in de praktijk 
 
Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is een 
goudmijn voor de opsporing van inbrekers, 
overvallers, straatrovers en andere dieven. Omdat 
het DOR gekoppeld is aan de Stop Heling-database 
met aangiftes van gestolen goederen, ontvangt de 
politie direct een melding, wanneer een gestolen 
goed wordt aangeboden bij een opkoper die 
aangesloten is op het DOR. Gemiddeld verwerkt 
Stop Heling 4.000 zoekvragen per dag. 
 

 
 
Onderstaand een greep uit de successen die de 
opsporing met DOR en de aanpak van heling boekt. 
 
Amsterdam DOR-controleurs vinden hennep 
In de hoofdstad stuit het team van boa’s dat de 
DOR-controles uitvoert, regelmatig op opmerkelijke 
zaken. Zo werd in mei een bezoek gebracht aan 
een bedrijf gespecialiseerd in de reparatie en het 
verhandelen van tweedehands boten. Het eerste 
dat opviel was dat het bedrijf geen van de aanwezige  
buitenboordmotoren had geregistreerd in het 
DOR. Verder neuzend troffen de boa’s op de eerste 
etage op de vloer vóór een dichte deur een stukje 
hennepblad. Aanvankelijk gaf de ondernemer aan 
dat het om een verhuurde ruimte ging, maar hij 
kon geen huurcontract tonen. Er zat niets anders 
op dan de sleutel te halen. “Ik moet toch iets om 
de kosten te dekken in de winter,” zei de 
ondernemer, terwijl hij de deur opende en 
verzuchtte: “Het is niet anders.” Achter de deur 
was een hennepkwekerij met 98 planten. De man 
kan nu een bestuurlijke sanctie van 2.100,- voor het 
niet registreren in DOR, strafrechtelijke vervolging, 
bestuurlijke rapportage (sluiting) en naheffing 
vanwege fraude met stroom tegemoet zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam Gestolen motor van “een vriend” 
Het Amsterdamse boa-team vond tijdens een 
controle in mei bij een watersportbedrijf een 
gestolen buitenboordmotor. Deze bleek alleen ter 
reparatie bij het bedrijf aanwezig, dus de 
ondernemer trof geen blaam. De eigenaar 
bevestigde dat hij ‘m ter reparatie had aangeboden 
en verwees meteen naar zijn vrouw die de  
buitenboordmotor van “een vriend” gekregen had. 
 
Amsterdam Wapenvondst bij opkoper 
Bij een handelaar in tweedehands boeken, kunst, 
kitsch, curiosa, inboedels en partijgoederen stuitte 
het Amsterdamse boa-team op de onderdelen van 
een airsoft wapen. De DOR-controle werd meteen 
beëindigd en de boa’s zetten hun zoektocht voort 
op basis van de wet wapens en munitie. Aldus 
vonden ze ook een CO2 luchtdrukpistool, een 
signaal revolver, drie speelgoedpistolen, een 
wapenstok en een machete. 
 

 
 
Amsterdam 66  motorblokken gestolen 
Tijdens een DOR-controle in juli bij een scooterzaak 
in West werden 21 motorblokken aangetroffen, die 
op diefstal gecontroleerd zijn. Veertien van de 
aanwezige motorblokken (66%) bleken gestolen. 
 
Assen Opkoper traceert gsm-dief via Stop Heling  
Een 17-jarige Assenaar werd in juni aangehouden 
nadat hij een opkoper een gestolen telefoon had 
aangeboden. De handelaar handelde volgens het 
boekje en controleerde eerst het imei-nummer via 
Stop Heling. Toen bleek dat de telefoon gestolen 
was, alarmeerde hij de politie. De telefoon is in 
beslag genomen en zal na onderzoek terugkeren 
naar de rechtmatige eigenaar. De tiener wordt 
verdacht van heling. 
 
Breda Arrestatie heler fiets na pseudokoop  
Een 15-jarige jongen uit Breda is in juni tegen de 
lamp gelopen, toen hij via een verkoopsite een 
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gestolen fiets aanbood. De rechtmatige eigenaar 
stuitte op de fiets en deed alsof hij hem wilde 
kopen. Terwijl de politie op afstand toekeek, stelde 
de eigenaar vast dat het inderdaad om zijn eigen 
fiets ging. De tiener is aangehouden. 
 
Deventer DOR ontmaskert verkoopmedewerker 
Na een aangifte van fraude ging de politie te 
Deventer de gangen na van een verdachte. In DOR 
bleek dat hij als verkoopmedewerker in een 
telefoonwinkel in een half jaar tijd 40 telefoons van 
zijn werkgever verkocht had aan Used Products in 
Amsterdam. Na nader onderzoek kwam de politie 
ook telefoons op het spoor die via Marktplaats en 
andere verkoopsites aangeboden waren. In totaal 
ging het om 68 nieuwe telefoons, waarmee de 
verdachte ruim 40.000,- verdiend had. De man is 
gehoord en heeft bekend. Zijn dossier is naar het 
OM. En uiteraard is hij op staande voet ontslagen. 
 
Eindhoven Ontbreken inkoopregister kan verjaren 
Een handelaar in auto-onderdelen had in 2015 
grote pech toen de politie zich na een inbraakalarm 
naar zijn bedrijfspand spoedde. De puinhoop in het 
pand deed het vermoeden rijzen dat er iets grondig 
niet pluis was. Na langdurig onderzoek werd 
vastgesteld dat veel spullen - van radio’s tot 
navigatiesystemen en dashboard-onderdelen - van 
diefstal afkomstig waren. Eenmaal voor de rechter 
werd de handelaar ook het ontbreken van een 
inkoopregister ten laste gelegd, maar vanwege de 
lange duur van het onderzoek was dit feit 
inmiddels verjaard. De handelaar heeft zijn nering 
later aan de wilgen gehangen en legt zich nu toe op 
de handel in deuren en kozijnen. 
 
Enkhuizen DOR lost inbraken op 
Eind juni vond een inbraak plaats in een woning in 
Enkhuizen. Omdat de buit tegenviel werd de 17-
jarige kleindochter van de bewoners door de 
dieven afgeperst. Zij deed aangifte en biechtte ook 
op dat ze eerder door de jongens gedwongen was 
de sleutel van de woning van haar opa en oma af 
te geven. De verdachten waren te herleiden naar 
meerdere inbraken in Noord-Holland. Zo had een 
van hen volgens het DOR sieraden ter waarde van 
1.750,- bij een opkoper ingeleverd. De sieraden 
waren te herleiden tot een inbraak in 
Bovenkarspel. 
 
Heerhugowaard DOR vindt woninginbreker 
In mei werden bij een inbraak in Heerhugowaard 
geld, sieraden en bankpassen gestolen. Een kijkje 
in het DOR wees meteen uit dat de sieraden 
ingeleverd waren bij een goudopkoper in Alkmaar. 
Ook was geld gepind. De camerabeelden zijn 
opgevraagd.  

Hoorn Huishoudelijke hulp besteelt blinde vrouw  
Een 73-jarige blinde vrouw in Hoorn deed aangifte 
van de diefstal van haar gouden bedelarmband. Uit 
een controle in het DOR bleek dat de armband bij 
een juwelier was ingeleverd door de huishoudelijke 
hulp van de blinde vrouw. Dezelfde verdachte had 
ook een gouden trouwring en gouden paardenkop 
aan de juwelier verkocht. Nader onderzoek naar de 
herkomst van deze sieraden loopt nog. 
 
Leeuwarden DOR ziet misbruik van gastvrijheid   
Een zelfstandig wonende man met een verstandelijke 
beperking had in zijn goedheid een man van 
Irakese afkomst onderdak geboden. De familie 
rook echter onraad toen een fiets en meerdere 
sieraden verdwenen en alarmeerde de politie. De 
verdachte bleek inmiddels duizend euro van de 
rekening van zijn gastheer gepind te hebben. DOR 
wees uit dat de sieraden ingeleverd waren bij het 
Goud Wissel Kantoor. De fiets was verkocht aan 
een handelaar die de tweewieler in strijd met de 
bewaarplicht meteen had doorverkocht. Tegen de 
fietshandelaar is een bestuurlijk traject gestart. 
 

 
 
Leeuwarden 17 keer gestolen spullen aangetroffen  
In 2018 is tijdens controles in Leeuwarden 17 keer een 
gestolen goed bij een handelaar aangetroffen. In 2017 
was dat nog 21 keer. De DOR-gemeente voerde vorig 
jaar 34 controles uit.  Twee keer werd proces-verbaal 
opgemaakt en vier keer een waarschuwing gegeven. 
Eén keer is het voornemen geuit een zaak voor drie 
maanden te sluiten. De Friese hoofdstad telde in 2018 
57 opkopers. 
 
Nijmegen Celstraf voor heler auto onderdelen  
Vier jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, 
heeft de rechtbank  in mei opgelegd aan een 52-
jarige autosloper in Nijmegen vanwege de 
gewoonteheling van onderdelen van gestolen 
auto’s. De zaak kwam aan het rollen toen een 
gestolen Volkswagen op de brug van zijn sloperij 
werd aangetroffen. Op basis van nader onderzoek 



naar unieke kenmerken en onderdeelnummers is 
vastgesteld dat de sloper onderdelen in huis had 
van minstens 23 gestolen auto’s. 
 

 
 
Rotterdam Opkoper pakt zijn biezen 
Een opkoper in Rotterdam, bij wie de politie met 
enige regelmaat gestolen spullen aantrof, is in mei 
gestart met een opheffingsuitverkoop. Naar eigen 
zeggen was hij het gedoe van alle controles beu. 
 
Sneek Verhuizer ontvreemdt doosje met sieraden  
Een verhuizer in Sneek was al te behulpzaam, toen 
hij aanbood een doosje met sieraden voor een 
klant apart te vervoeren. Toen het doosje niet 
aanwezig bleek in de nieuwe woning, werd de 
politie gewaarschuwd. De verhuizer, een invalkracht, 
had de sieraden al verkocht aan een pandjesbaas 
die ze op zijn beurt op Marktplaats te koop had 
aangeboden. Toen de politie huiszoeking deed bij 
de verhuizer, trof ze ook nog een hennepkwekerij 
aan. De 23-jarige man is door de rechter 
veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Ook 
moest hij de geschatte opbrengst van twee 
oogsten terugbetalen aan de staat. 
 
Utrecht Gedwongen sluiting autobedrijven 
Eind april zijn op bedrijventerrein Nieuw-Overvecht 
4 autobedrijven voor een jaar gedwongen gesloten 
en duizenden euro’s aan dwangsommen opgelegd. 
Op het bedrijventerrein zijn eerder onder meer 
drugs, nepkleding, valse kentekenplaten en 
gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Ook was 
het gebied eerder het toneel van een schietpartij, 
de vondst van een handgranaat en een Mercedes 
van twee ton die in vlammen opging. De gemeente 
overweegt DOR in te voeren voor de registratie van 
auto-onderdelen. 

 

Nieuws van divers pluimage 
 

 De Week van de Veiligheid, die van 7 tot 14 
oktober 2019 plaatsvindt, zal dit jaar in het 
teken staan van de aanpak van heling. Politie en 
gemeenten kunnen die week bijvoorbeeld extra 
opkopers aansluiten op het DOR en bestaande 
DOR-opkopers controleren op de naleving van 
de registratieplicht. Specifiek voor de boa’s is er 
een e-learning opkoperscontrole beschikbaar. 
Burgers kunnen aangemoedigd worden hun 
waardevolle eigendommen te registreren en op 
Stop Heling te checken of een aangeboden 
tweedehands goed bij de politie als gestolen 
geregistreerd staat. En ook voor ondernemers 
biedt het thema mooie aanknopingspunten, 
bijvoorbeeld door extra promotie van de 
registratie van nieuwe aankopen in de Stop 
Heling app, het weren van ongewenste handel 
in tweedehands goederen in horeca of het 
registreren van bedrijfseigendommen zodat 
deze makkelijker te traceren zijn na een 
bedrijfsinbraak, ladingdiefstal of interne fraude. 
https://deweekvandeveiligheid.nl/home 

 Steeds meer gemeenten wijzen het DOR aan als 
verplicht inkoopregister. Zo ook in Etten-Leur, 
waar dit jaar het DOR is ingevoerd voor onder 
meer juweliers, goudopkopers, metaalbedrijven, 
telefoonwinkels en fietshandelaren. In de 
aanpak van heling wordt nauw samenwerkt met 
acht andere gemeenten in de regio. 

 Op 10 mei stonden medewerkers van de 
gemeente Voorst en de politie op de markt van 
Twello om informatie te verspreiden over Stop 
Heling. Gemeente, politie en OM hebben 
afspraken gemaakt over een integrale aanpak 
van heling, waarbij ze onder meer het DOR en 
de site Stop Heling inzetten. 

 In de strijd tegen heling en malafide opkopers 
heeft de gemeente Westervoort het Digitaal 
Opkopers Loket (DOL) ingevoerd voor de 
meldplicht van opkopers (art. 437terSr). “Wij 
willen dat opkopers uit Westervoort zich bij dit 
loket registreren,” zei burgmeester Arend van 
Hout tegen De Gelderlander. “Wij hopen dat er 
zo ook een onderscheid ontstaat tussen wie 
malafide is en wie niet.” Gemeenten die gratis 
gebruik willen maken van het DOL kunnen 
contact opnemen met Colin Voetee van het 
CCV, colin.voetee@hetccv.nl. 

 Inmiddels werken 5.731 opkopers in 308 
gemeenten met het DOR. In de database van 
Stop Heling zitten 1.395.528 aangiftes van 
gestolen goederen. De Top-10 wordt door 
fietsen aangevoerd. 

 

https://deweekvandeveiligheid.nl/home
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Congres 10 jaar bestrijding HIC 
 
Op 13 mei vond in De Doelen te Rotterdam het 
congres ’10 jaar bestrijding van high impact 
crimes’ plaats. De aanpak van heling was 
prominent aanwezig tijdens de opening, in een 
workshop en op de informatiemarkt. Tijdens de 
helingworkshop maakte een cartoonist een 
impressie. 

 
In 2009 werden de eerste schreden gezet in de 
strijd tegen de high impact crimes. Tien jaar 
geleden waren de overvallen namelijk zo fors 
toegenomen dat in opdracht van de toenmalige 
minister van  Justitie Ernst Hirsch Ballin de 
Taskforce Overvallen werd opgericht. In de daarop 
volgende jaren zijn we erin geslaagd het aantal 
overvallen terug te dringen van 2.898 in 2009 naar 
1.142 in 2018. De HIC-aanpak werd gaandeweg 
een begrip. Ook straatroven, geweld, 
woninginbraken, heling schaarden zich onder de 
HIC-paraplu en profiteerden van de integrale 
werkwijze die bij de aanpak van overvallen zo veel 
succes had geboekt. En ook daar met resultaat: 
straatroven namen af van 8.390 in 2009 naar 3.532 
vorig jaar, het geregistreerde geweld daalde van 
105.365 in 2009 naar 72.597 in 2018 en de 
woninginbraken verminderden in aantal van 
91.930 in 2012 naar 42.798 in 2018. Voor de 
afdeling HIC van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid reden om met gepaste trots deze 
resultaten te vieren tijdens het congres ’10 jaar 
bestrijding van high impact crimes’, dat op 13 mei 
in de Rotterdamse Doelen plaatsvond. Het congres 
was een wervelende mix van toespraken van 
minister Ferd Grapperhaus, Taskforce-voorzitter 
Ahmed Aboutaleb en HIC-onderzoeker Cyrille 
Fijnaut, visuele flitspresentaties van de HIC-
aanpak, 18 workshops en een informatiemarkt. 
Met meer dan 300 deelnemers was het bovendien 

een waardevolle netwerkdag voor alle 
professionals die zich dagelijks inzetten in de strijd 
tegen high impact crimes. 
 

Technische ontwikkelingen 
 

 De app Stop Heling is vernieuwd en heeft een 
flitsender uitstraling gekregen. De vernieuwde 
app zal in de Week van de Veiligheid officieel 
gelanceerd worden. 

 Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe 
branchespecifieke kaarten voor de registratie 
van auto-onderdelen en metalen in het DOR. 

 Het Digitaal Opkopers Loket DOL zal een 
mooiere vormgeving krijgen. 

 

Communicatie ontwikkelingen 
 

 In april is de doorlopende helingcampagne weer 
van start gegaan. De campagne bestaat onder 
meer uit de inzet van video’s en (nep)advertenties 
op verkoopsites en social media. 

 In opdracht van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid is een nieuwe flyer ontwikkeld om de 
heling van fietsen tegen te gaan. De flyer zal 
onder meer ingezet worden door het 
Preventieteam van het Centrum Fietsdiefstal om 
tijdens lokale acties te wijzen op het belang van 
registratie van waardevolle eigendommen en op 
de diefstalcheck via Stop Heling bij de aanschaf 
van een tweedehands rijwiel. De gratis flyer is 
ook verkrijgbaar via: m.grotens@minvenj.nl. 

 

Juridische ontwikkelingen 
 

 Gemeenten die in hun APV een verkoopregister 
verplicht stellen, bieden opkopers vaak ook de 
mogelijkheid om ontheffing van deze plicht aan 
te vragen. Het is van belang in dat geval ook 
beleidsregels op te stellen op basis waarvan al 
dan niet ontheffing wordt verleend, zodat een 
afwijzende beslissing op een ontheffingsverzoek 
ook voor de rechter standhoudt. Voor 
registratie in het inkoopregister kan uiteraard 
geen ontheffing worden verleend. 

 

 
COLOFON 

Deze nieuwsbrief Stop Heling is een uitgave van 
het project ‘Landelijke implementatie DOR’ en 
verschijnt drie keer per jaar. Voor het ontvangen 
van volgende edities van deze nieuwsbrief kunt u 
een mail sturen naar: sybren.van.der.velden 
@politie.nl of  i.l.van.erpecum @minvenj.nl. Op deze 
mailadressen zijn ook nieuwtjes uit het land over de 
aanpak van heling welkom! 
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