
 
 
 
 
 
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. Hierdoor zijn er het 
tweede halfjaar van 2016 in totaal 5.408 treffers 
via het DOR gerealiseerd. Onderstaand een greep 
uit de successen die de opsporing met het DOR en 
de aanpak van heling boekte. 
 
Helers van fietsen op heterdaad aangehouden 
Begin september 2016 stuitte een vrouw bij een 
opkoper in Zwolle op haar gestolen fiets. 
Weliswaar was de tweewieler overgespoten, maar 
hij was nog wel herkenbaar. De aanbieders van de 
fiets waren een 29-jarige man en 32-jarige vrouw, 
die op dat moment nog in de zaak aanwezig waren. 
In alle toonaarden ontkenden ze dat de fiets van 
diefstal afkomstig was, waarop de vrouw besloot 
te vertrekken en thuis de politie te bellen. Intussen 
leek het de opkoper raadzaam een tweede fiets die 
het stel te koop aanbood, eerst te controleren op 
Stop Heling. En ja hoor, ook die stond als gestolen 
geregistreerd. De koop ging niet door. Het stel 
werd aangehouden door de politie. En de 
oplettende Zwolse vrouw kreeg haar gestolen fiets 
terug. 
 
Woningovervaller betrapt door DOR 
De politie hield op 30 augustus 2016 een 27-jarige 
man uit Epe aan, na een seintje van het DOR. De 
Epenaar had spullen bij een opkoper aangeboden, 
die afkomstig waren van een woningoverval in 
Bruntinge (provincie Drenthe). Een deel van de buit 
is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige 
eigenaar. 
 
Forse daling fietsdiefstal in Oss 
Het aantal fietsdiefstallen in Oss is in de tweede 
helft van 2016 met 38% gedaald. De daling is 
volgens burgemeester Buijs te danken aan het 
nieuwe lokale beleid ten aanzien van de aanpak 
van heling, waarbij vooral ingezet wordt op de 
registratie van tweedehands fietsen. Vanaf 1 
januari 2017 zijn alle opkopers in de gemeente 
verplicht uitsluitend het DOR te gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sluiting voor onbepaalde tijd vanwege heling 
De gemeente Amsterdam heeft in november van 
het vorig jaar een rijwielhandel voor onbepaalde 
tijd gesloten, omdat de eigenaar zich schuldig 
gemaakt heeft aan heling. Het is de tweede keer 
dat de winkel de deuren gedwongen moet sluiten. 
In 2015 moest de zaak al een maand dicht 
vanwege het doorverkopen van gestolen fietsen. 
Blijkbaar was de opkoper hardleers: opnieuw is de 
politie gestuit op gestolen fietsen. Er werden bij de 
controle diverse rijwielen aangetroffen waarvan de 
originele framenummerstickers waren verwijderd 
of die onleesbaar waren gemaakt. Ook was het 
inkoopregister niet correct bijgehouden. 
 
Medewerkster thuiszorg op strooptocht 
Een medewerkster van de thuiszorg in Vlaardingen 
is in november 2016 aangehouden op verdenking 
van diefstal van geld en sieraden van twee van 
haar cliënten. De thuiszorgmedewerkster liep 
tegen de lamp door een controle op de naleving 
van de registratieplicht bij juweliers. 
 
Arrestatie bij verkoop gestolen telefoon 
Een 32-jarige Arnhemmer is begin januari 
aangehouden op verdenking van heling van een 
mobiele telefoon. De telefoon was op Kerstmis 
gestolen van een vrouw uit Bemmel. Ze kreeg er 
lucht van dat haar mobieltje te koop aangeboden 
werd en waarschuwde de politie. Bij de ‘verkoop’ 
werd de Arnhemmer ingerekend. De telefoon is 
inmiddels weer in het bezit van de eigenaresse. 
 
Minderjarige heler opgepakt 
Nadat een Haagse vrouw eind oktober 2016 van 
haar fiets werd beroofd, kocht zij via Marktplaats 
een tweedehands exemplaar. Na twee weken werd 
die echter ook gestolen. Speurend op de veilingsite 
naar wederom een vervangende tweewieler, zag 
ze dat haar in oktober gestolen fiets te koop 
aangeboden werd door dezelfde verkoper die haar 
de tweede fiets had geleverd. In overleg met de 
politie maakte ze een afspraak met de verkoper. 
Toen haar vermoeden bevestigd was dat de eerste 
gestolen fiets aangeboden werd, alarmeerde ze de 
politie. De verkoper, een 16-jarige Hagenaar, werd 
ingerekend en zal zich in februari moeten 
verantwoorden voor de kinderrechter. De Haagse 
is weer in het gelukkige bezit van haar eerste fiets. 
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Gestolen bakfiets voor 200 euro retour eigenaar 
In Breda werd op 22 november 2016 een bakfiets 
uit een schuur gestolen, die de eigenaar begin 
december terugvond op Marktplaats. De 
aanbieder, woonachtig in Alblasserdam, vertelde 
de politie dat hij de bakfiets voor 350 euro had 
gekocht en na een kloeke opknapbeurt vervolgens 
voor 950 euro te koop had aangeboden op 
Marktplaats. Na bemiddeling door de politie kon 
de rechtmatige eigenaar zijn bakfiets weer mee 
naar huis nemen. De heler kreeg van de eigenaar 
200 euro. Voor dat geld was de bakfiets mooi 
opgeknapt!  
 
Nalatige opkoper mobiele telefoons beboet 
In ‘s-Hertogenbosch is een opkoper van telefoons 
tijdens een controle op de naleving van de 
registratieplicht van tweedehands goederen in het 
DOR flink op de vingers getikt door de politie en 
medewerkers van Toezicht & Handhaving. Er 
werden in zijn winkel diverse telefoons gevonden 
die niet in het DOR geregistreerd waren, 
waaronder een bigshopper vol Nokia telefoons. In 
het verleden had de opkoper al diverse 
waarschuwingen gehad. Nu was het welletjes en 
werd proces-verbaal opgemaakt. De boetes voor 
het niet goed bijhouden van het inkoopregister 
variëren van 100 tot 3.000 euro.  
 
Pandjeshuis spoort fietsendief op 
In Arnhem werd op 4 oktober 2016 een 32-jarige 
man aangehouden wegens heling van een fiets. Hij 
had de fiets in april gestolen en dezelfde dag bij 
een pandjeshuis aangeboden. De opkoper had het 
framenummer via Stop Heling gecontroleerd, maar 
de tweewieler stond op dat moment nog niet als 
gestolen geregistreerd in de database. Omdat de 
gegevens van de aanbieder genoteerd waren, liep 
de dief bij een tweede check op Stop Heling toch 
tegen de lamp. De eigenaresse heeft haar fiets 
terug en de dief is door de politie aangehouden. 
 
Veertig vogels in de kofferbak 
Veertig vogels die vorig jaar in Sassenheim waren 
gestolen, zijn gevonden in de kofferbak van een 
Utrechtenaar. Een kennis van de eigenaar zag dat 
ze te koop aangeboden werden. Na overleg met de 
politie werd een afspraak gemaakt met de heler. 
Op het afgesproken tijdstip werden de vogels in 
zijn kofferbak aangetroffen en kon de politie de 
dief inrekenen. 
 
Gestolen fiets in etalage 
Een Roosendaler zag begin december 2016 tot zijn 
eigen verbazing zijn fiets in de etalage van een 
pandjeshuis pronken. Hij was een tijdje ziek 
geweest en daardoor onkundig van het feit dat zijn 

tweewieler uit de garage was gestolen. De man 
deed aangifte bij de politie. Het pandjeshuis kon 
niet weten dat de fiets gestolen was, omdat deze 
bij gebrek aan aangifte op het moment dat de fiets 
opgekocht werd nog niet geregistreerd stond in de 
database van Stop Heling. Toch heeft het 
pandjeshuis de fiets teruggegeven aan de 
oorspronkelijke eigenaar. De politie onderzoekt 
wie de fiets aan de opkoper heeft aangeboden. 
 
Nieuws van divers pluimage 
 
• De minister van Veiligheid en Justitie heeft bij 

brief van 15 september 2016 aan de Tweede 
Kamer zijn voornemen kenbaar gemaakt om in 
2017 het DOR als inkoopregister wettelijk 
verplicht te stellen. Het wetgevingstraject zal 
ook aangegrepen worden om artikel 437 Sr en 
het bijbehorende Uitvoeringsbesluit op andere 
punten te actualiseren, zoals de opname van 
een bewaartermijn van vijf dagen voordat een 
tweedehands goed doorverkocht mag worden. 
In de lente van 2016 heeft het ministerie een 
inventarisatie onder alle gemeenten uitgevoerd 
naar hun wensen ten aanzien van het wijzigen 
van de wetgeving rond de registratieplicht (zie 
de Nieuwsbrief Heling nummer 3). 

• Vooruitlopend op de wetswijziging zijn er steeds 
meer gemeenten die nu al het DOR als enig 
inkoop- en verkoopregister verplicht stellen. 
Opkopers zijn wettelijk verplicht hun inkoop van 
tweedehands goederen bij te houden in een 
door of namens de burgemeester gewaarmerkt 
register. Via een aanwijzingsbesluit wijzen de 
gemeenten het DOR als zodanig aan. 

• De campagne tegen heling die het ministerie 
van Veiligheid en Justitie in 2016 liet uitvoeren, 

is - in vergelijking met 
andere campagnes van de 
overheid - bovengemiddeld 
goed gewaardeerd. Het 
algemeen publiek gaf een 
7,5 en kopers van 
tweedehands goederen 
waardeerden de campagne 
met een 7,4. Vooral op de 

aspecten ‘duidelijk’, ‘geeft nieuwe informatie’ 
en ‘aansprekend’ scoort de campagne hoog. Een 
aandachtspunt vormt de bekendheid met de 
site en de app Stop Heling als vindplaats voor 
het controleren van serienummers en het 
registreren van waardevolle eigendommen. 

• Het Openbaar Ministerie heeft de richtlijn voor 
strafvordering heling geactualiseerd. Deze is op 
29 december 2016 gepubliceerd in de 
Staatscourant, onder nummer 67382. 



• Op 2 februari 2017 is een Algemeen Overleg in 
de Tweede Kamer over de aanpak van heling. 

• Tien gemeenten in Friesland zijn in november 
2016 gestart met een gezamenlijke campagne 
waarin ze hun inwoners oproepen waardevolle 
eigendommen te registreren. Via advertenties, 
online video’s, commercials op Omroep Fryslân 
en de website wiedebaasis.nl wordt informatie 
gegeven over het registreren en controleren van 
serienummers. In het voorgaande jaar werd 
gemiddeld ruim dertig keer per week in 
Friesland ingebroken. Met de registratie van 
waardevolle eigendommen via de Stop Heling 
app is de kans groter dat de dieven en helers 
worden gepakt. 

 
Branchespecifieke kaart 17 januari live 
 
In de huidige versie van het DOR worden twee 
soorten goederenkaarten gebruikt: een voor 
unieke en een voor niet-unieke goederen. In de 
nieuwe release van DOR gaat dit veranderen. 
Vanaf 17 januari 2017 zijn in het DOR voor acht 
verschillende branches goederenkaarten te vinden: 
 
1. Consumentenelektronica 
2. Gereedschap 
3. Kunst en antiek 
4. Metaal 
5. Sieraden, horloges en edelmetalen 
6. Vaartuigen 
7. Voertuigen 
8. Wit- en bruingoed 

 

  
 
Bij het invoeren van een goed hoeft de opkoper in 
een pop-up scherm alleen de plaatjes te selecteren 
die van toepassing zijn. Behalve dat dit de invoer 
versnelt en vereenvoudigt, zorgen de kaarten er 
ook voor dat er meer uniformiteit komt in de 
registratie. 
 
Helingmarkt in beeld 
 
Op 15 september 2016 is het onderzoek Focus op 
heling aan de Tweede Kamer aangeboden.  
 
De helingmarkt 
Uit het onderzoek, dat uitgevoerd is door het 
bureau Beke, blijkt dat de markt voor heling zich 

vooral richt op goederen die makkelijk te stelen 
zijn en waar veel vraag naar is. Uit een analyse van 
43.000 goederen die in de afgelopen vijf jaar door 
de politie in helingzaken zijn geregistreerd, blijkt 
dat 79% behoort tot de unieke goederen: 
producten die voorzien zijn van een serienummer 
of van andere unieke kenmerken. De top drie 
wordt aangevoerd door (onderdelen van) 
voertuigen, gevolgd door audiovisuele apparaten 
en gereedschap. Daarbij moet aangetekend 
worden dat de politie een beperkt zicht heeft op 
de totale omvang van de helingmarkt: tegenover 
bijna 554.000 geregistreerde diefstallen in 2015 
staan 11.176 helingzaken. 
 
De helers 
Op basis van de beschikbare gegevens van de 
politie en de reclassering kunnen drie typen helers 
onderscheiden worden. Het eerste type bestaat uit 
particulieren. Deels zijn dit personen met een 
criminele achtergrond, die ook vaak kampen met 
een (meervoudige) psychosociale problematiek, 
zoals veelplegers, verslaafden en dak- en 
thuislozen. Voor het overige deel gaat het om 
‘gewone’ burgers die zich incidenteel schuldig 
maken aan heling en zich daarvan bewust zijn 
(schuldheling). Tot het tweede type helers behoren 
de reguliere handelsorganisaties, waaronder 
garages, autosloperijen en opkopers van 
tweedehands goederen. Nieuw in deze categorie is 
de toename van ‘pop-up’ opkopers, die door hun 
kortstondige handel in onder meer hotels en 
winkelcentra tamelijk ongrijpbaar zijn voor de 
lokale autoriteiten. Het derde type bestaat uit 
criminele organisaties, die nationaal maar ook 
internationaal (mobiele bendes) georiënteerd zijn 
en die zich toeleggen op de diefstal van onder 
meer (onderdelen van) voertuigen, cosmetica, 
melkpoeder (voor Azië) en metalen. 
 
Afzetkanalen 
De afzetkanalen voor gestolen goederen zijn te 
onderscheiden in lokale en digitale markten in het 
binnen- en buitenland. Bij lokale markten gaat het 
om de verkoop van gestolen goederen in de 
woonwijk, het café, op het schoolplein, via (zwarte) 
markten en self-storage bedrijven. Vooral helers in 
de categorie ‘particulieren’ zien het eigen sociale 
netwerk als een veilig afzetkanaal voor gestolen 
waar. Bij de digitale markten gaat het niet alleen 
om verkoopsites op internet, maar ook om 
whatsapp-groepen en koopjeshoeken op 
Facebook. De grote vlucht die het internet heeft 
genomen, betekent dat er ook een geheel nieuwe 
infrastructuur is ontstaan voor de verkoop van 
gestolen goederen. Het onderscheid tussen 
binnen- en buitenlandse afzetkanalen ten slotte is 



vooral relevant voor de heling door criminele 
organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om 
goederen die in Nederland gestolen zijn en over de 
grens verkocht worden, maar ook om goederen die 
in het buitenland ontvreemd zijn en in ons land 
verhandeld worden. 
 
Perceptie van heling 
Drie redenen worden het meest genoemd om 
gestolen goederen te kopen. Ten eerste gaat het 
om ‘koopjes’: de prijs ligt vaak minstens vijftig 
procent onder de nieuwwaarde. Het gemak 
waarmee de goederen via de lokale en digitale 
markten gekocht kunnen worden, is een tweede 
reden om te helen. Ten derde wordt de pakkans als 
laag tot zeer laag ingeschat. Heling wordt gezien 
als een risicoloos delict. De bereidheid tot heling is 
dan ook vrij hoog. In een enquête die ingevuld is 
door een representatieve steekproef van 3.053 
respondenten - het zogeheten Burgerpanel - geeft 
zo’n 9% aan bereid te zijn om te helen. Van deze 
groep heeft dertig procent daadwerkelijk gestolen 
goederen gekocht. Geëxtrapoleerd naar de totale 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaat 
het om ruim 422.000 personen die aangeven zich 
schuldig te maken aan heling. 
 
De aanpak van heling 
De onderzoekers constateren dat ons land bij de 
aanpak van heling ver vooruit loopt op het 
buitenland. De Nederlandse werkwijze heeft een 
belangrijke impuls gekregen met de ontwikkeling 
in 2011 van het Digitale Opkopers Register (DOR) 
en de koppeling aan de database van Stop Heling 
met alle aangiftes van gestolen goederen sinds 1 
januari 2010. Hiermee kunnen we twee 
afzetkanalen voor heling - via de opkopers en via 
het internet - frustreren. Opkopers zijn wettelijk 
verplicht in een inkoopregister te noteren welke 
tweedehands goederen zij gekocht hebben onder 
vermelding van de naam en het adres van de 
aanbieder (art. 437Sr). Door deze registratieplicht 
via het DOR te laten verlopen ontstaan vanzelf 
treffers met de database van Stop Heling zodra een 
gestolen goed opgekocht is. Op deze wijze zijn in 
2015 11.902 treffers gerealiseerd. Voor de 
aanschaf via het internet biedt de database Stop 
Heling de mogelijkheid vooraf te controleren of het 
tweedehands goed als gestolen bij de politie 
geregistreerd staat. In het geval van een treffer 
kunnen burgers en bedrijven hiervan melding doen 
bij de politie. 
 
Doorontwikkeling 
Het staat voor de minister van Veiligheid en Justitie 
buiten kijf dat we met de implementatie van het 
DOR en Stop Heling op de goede weg zijn. De 

pakkans voor heling neemt toe, de gelegenheid om 
te helen neemt af en méér dieven worden in de 
kraag gevat. Maar hij beseft ook dat we er nog niet 
zijn.  
 
Zo dient ten eerste de landelijke implementatie van 
het DOR onverminderd voortgezet te worden. 
Calculerende criminelen kunnen nog steeds 
uitwijken naar gemeenten en opkopers die niet 
met het DOR werken. Daarom is de minister 
voornemens in 2017 wetgeving te starten om het 
DOR landelijk verplicht te stellen. Op dit moment 
wordt de vorm van het inkoopregister uitsluitend 
lokaal bepaald. Als alle opkopers op het DOR 
aangesloten zijn, kan de pakkans voor diefstal en 
heling navenant toenemen.  
 
De huidige aanpak van heling is vooral geschikt 
voor het tegengaan van high impact crimes als 
overvallen, straatroven en inbraken. Vooral bij 
deze delicten worden immers unieke goederen 
gestolen, die weer kunnen leiden tot een treffer in 
de database van Stop Heling. Dit betekent ten 
tweede dat de minister - onder meer via publiek-
private samenwerking in het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing - de mogelijkheden wil 
onderzoeken voor het beter identificeren van niet-
unieke goederen, zodat ook de bestrijding van 
andere vormen van diefstal kan profiteren van de 
werking van het DOR en Stop Heling. 
 
Om het aantal treffers te optimaliseren is het ten 
derde nodig dat meer burgers hun waardevolle 
eigendommen registreren, zodat deze gegevens na 
diefstal in de aangifte opgenomen kunnen worden, 
én dat zij bij de voorgenomen aanschaf van een 
tweedehands goed via Stop Heling controleren of 
het als gestolen geregistreerd staat. Voor deze 
beide trajecten lopen inmiddels 
voorlichtingscampagnes, die ook in 2017 voorgezet 
worden. De onderzoekers van Focus op heling 
wijzen er terecht op dat heling alleen ogenschijnlijk 
een slachtofferloos delict is en dat hierachter veel 
leed schuilt van slachtoffers die bestolen, beroofd 
of overvallen zijn. Burgers die menen met ‘een 
koopje’ voordeel te behalen, zouden zich meer 
bewust moeten zijn van dat leed. Ook dat aspect 
wordt meegenomen in de campagnes. 
 
Feiten en cijfers Stop Heling en DOR 
 
1.166.470 gestolen spullen in database Stop Heling  
Lange tijd is weinig aandacht besteed aan de 
bestrijding van heling; de pakkans was laag en het 
aantal zaken gering. Daarin is sinds enkele jaren 
verandering gekomen met de introductie van Stop 
Heling en DOR. Achter Stop Heling schuilt een 



database van alle goederen die sinds 2010 als 
gestolen geregistreerd staan bij de politie, de 
Marechaussee en het register van gestolen 
voertuigonderdelen VOR. De database bevat nu 
1.166.470 gestolen goederen. Burgers en bedrijven 
die een tweedehands goed willen kopen, kunnen 
op basis van het serienummer via de website of 
app van Stop Heling controleren of dit als gestolen 
geregistreerd staat. Treffers kunnen via een 
meldknop doorgegeven worden aan de politie.  
 
2.037.158 zoekvragen in database Stop Heling  
In 2016 zijn 2.037.158 zoekvragen gedaan in de 
database van Stop Heling. Dat zijn gemiddeld 5.597 
zoekvragen per dag. 
 
Top-3  gestolen spullen in database Stop Heling  
De meeste unieke goederen die gestolen zijn en 
opgenomen in de database van Stop Heling zijn: 
 
1. Fietsen   357.006 
2. Communicatieapparatuur 173.363 
3. Computers   109.132 
 
DOR in 285  gemeenten ingevoerd 
Voor opkopers van tweedehands goederen is het 
digitale inkoopregister DOR ontwikkeld: op basis 
van art. 437Sr zijn zij wettelijk verplicht bij te 
houden welke tweedehands goederen zij inkopen, 
alsmede de naam en het adres van de aanbieder. 
Ook hier ontvangt de politie treffers, doordat het 
DOR gekoppeld is aan de database van Stop Heling. 
Omdat veel populaire buit bij high impact crimes 
voorzien is van een uniek serienummer (zoals tv’s, 
laptops, mobiele telefoons, tablets), genereert het 
DOR een groot aantal treffers, die weer ten goede 
komen aan het oplossingspercentage van deze 
high impact crimes. Inmiddels zijn in 285 
gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. 
 
Overzicht invoering DOR 2013-2017  
 
Technische maatregelen DOR  
• Er zijn technische aanpassingen doorgevoerd die 

onder meer betrekking hebben op het 
gebruikersbeheer en veiligheidsvoorwaarden. 

• Er is een opsporingsmodule ontwikkeld, 
waarmee op personen (dat wil zeggen bekende 
inbrekers, dieven, straatrovers, personen in de 
top-X-aanpak enz.) gezocht kan worden. 

• In ontwikkeling is een opsporingsmodule 
waarmee op (gestolen) goederen gezocht kan 
worden en tevens het opsporen van witwassen 
en het afpakken van crimineel vermogen 
gefaciliteerd kunnen worden. 

• Voor grote (ketens van) opkopers is een 
interface ontwikkeld, waarmee hun 
administratie direct aangesloten wordt op het 
DOR, zodat zij niet dubbel hoeven in te voeren.  

• Voor acht branches is een branchespecifiek veld 
in DOR ontwikkeld. 

• Voor vragen en het oplossen van technische 
problemen met (de aansluiting op het DOR) is 
het mailadres helpdesk@stopheling.nl ingericht. 

 
Technische maatregelen Stop Heling 
• Niet alleen de aangiftes van de politie bevinden 

zich in de database van Stopheling.nl, maar 
sinds mei 2014 zijn ook aangesloten de 
database met gestolen goederen van de KMar, 
van gestolen voertuigonderdelen van het 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) 
en databases van AFAC en Imei Access. 

• Er is een applicatie ontwikkeld waarmee de 
opsporingsresultaten gemonitord kunnen 
worden. 

• De website Stopheling.nl heeft een gebruikers 
vriendelijker opzet gekregen. Ook zijn de 
website en app in het Engels vertaald. 

• In samenwerking met de verzekeraars Interpolis 
en Delta Lloyd is het formulier in de app Stop 
Heling voor de registratie van waardevolle 
eigendommen aangepast. Dit formulier kunnen 
cliënten van deze verzekeraars ook gebruiken 
voor de afhandeling van hun schade na een 
inbraak of brand. 

 
Juridische maatregelen 
• Met de wijziging van art. 552Sv in 2013 is niet 

alleen de politie, maar zijn ook boa’s in domein I 
en II bevoegd inkoopregisters te controleren 
(Stb. 2013, 225). Dit is opgenomen in de boa-
circulaire (Stcrt. 2012, 21333 voor domein II en 
Stcrt. 2014, 36844 voor domein I). 

• Met de wijziging van art. 437Sr hoeft de 
burgemeester geen ambtenaar meer apart aan 
te wijzen voor de controle op de registers (Stb. 
2013, 225). 

• Het sanctiebeleid voor overtreding van art. 
437Sr is opgesteld (Stcrt. 2013, 17135). 

• Met het Parket-Generaal loopt overleg over een 
aantal juridische vraagpunten bij de opsporing 
op basis van gegevens uit het DOR. De 
uitkomsten van dit overleg worden vervat in een 
factsheet voor de politie en de parketten. 

 
Organisatorische maatregelen politie 
• In alle eenheden zijn implementatieleiders 

aangesteld, die voorzien zijn van handleidingen 
en werkinstructies. 



• Voor opsporingsonderzoek naar aanleiding van 
handel op Marktplaats is begin 2014 een 
informatiepunt ingericht. 

 
Organisatorische maatregelen gemeenten 
• Voor het inrichten van meldpunten bij 

gemeenten op basis van art. 437ter is sinds 
oktober 2016 een geautomatiseerde tool 
beschikbaar, die gekoppeld is aan het DOR. 

 
Organisatorische maatregelen opkopers 
• Met de Kamers van Koophandel zijn afspraken 

gemaakt over het leveren van overzichten van 
opkopers per eenheid. 

• Opkopers aangesloten op DOR kunnen gebruik 
maken van SODA, de Service Organisatie Directe 
Aansprakelijkstelling, om op de daders de 
directe en indirecte schade te verhalen als zij 
een goed te goeder trouw hebben ingekocht en 
achteraf blijkt dat het gestolen is en in beslag 
wordt genomen. Na een pilot in 2014 in 
Midden-Nederland is de werkwijze medio 
oktober 2015 landelijk ingevoerd. 

• Voor opkopers is een ID-cover geproduceerd, 
waarmee ze identiteitsbewijzen kunnen 
scannen terwijl de privacygevoelige informatie 
afgedekt wordt. 

 
Voorlichting burgers 
• In september 2015 is een landelijke campagne 

tegen heling gevoerd. De radiospot was een van 
de tien genomineerden voor de publieksprijs 
voor beste radiocommercial. 

• De campagne is in september 2016 herhaald en 
spitste zich enerzijds toe op het checken van het 
serienummer op Stop Heling bij de aanschaf van 
tweedehands goederen en anderzijds op het 
registreren van je waardevolle eigendommen. 

• Voor burgers is een instructiefilm gemaakt over 
het registreren van je eigendommen. 

• De informatie over heling op Rijksoverheid.nl is 
geactualiseerd. 

• Voorlichtingsmateriaal over het registreren van 
je eigendommen dat door de politie ontwikkeld 
is bestaat uit: een flyer, een infographic, een 
sticker voor de voordeur, een voorbeeld-
persbericht en voorbeeld-tweets. 

• Voorlichtingsmateriaal over controleren van 
serienummers op Stop Heling dat door de politie 
ontwikkeld is, bestaat uit: een flyer, een sticker, 
een voorbeeld-persbericht en voorbeeld-tweets. 

 
Voorlichting opkopers 
• Op Stopheling.nl is een instructiefilm geplaatst 

over het registreren in het DOR. 

• Via de website van VNO-NCW worden opkopers 
geïnformeerd over hun wettelijke verplichtingen 
rond art. 437Sr en de voordelen van DOR. Ook 
worden ondernemers opgeroepen hun eigen 
bedrijfsgoederen te registreren. 

 
Voorlichting Openbaar Ministerie 
• Een juridische factsheet is in ontwikkeling. 
 
Voorlichting gemeenten 
• Bureau Beke heeft een stappenplan ontwikkeld 

voor de integrale aanpak van heling op basis van 
het DOR. Deze checklist is 14 september 2015 
beschikbaar gekomen. 

• Gekoppeld aan het stappenplan is er een 
webdossier met voorbeelddocumenten, dat op 
de website van het CCV beschikbaar is. 

• Er is een informatiefolder gemaakt voor de 
integrale lokale aanpak van heling. 

 
Voorlichting politie 
• Op Kompol (voorheen Politie Kennis Net) is een 

website ingericht over helingbestrijding in het 
kader van de aanpak van high impact crimes. 

• Er zijn een kennis-app en profcheck DOR 
ontwikkeld voor de politie. 

• Op Moodreport staan instructiefilms voor de 
politie over DOR en de controle van de registers. 

 
Onderzoek 
• Via het WODC is onderzoek uitgevoerd naar de 

markt en aanpak van heling.  Het rapport is op 
15 september 2016 aan de Tweede Kamer 
aangeboden.. 

 
Internationaal 
• De Nederlandse helingaanpak is nogal uniek. 

Daarom zijn begin 2016 presentaties gegeven bij 
Europol. Vooral België, Engeland en Noorwegen 
hebben veel belangstelling. 

 
Borging 
• Voor de borging van de helingaanpak heeft 

Significant een businessmodel opgesteld. 
 
 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief Stop Heling is een uitgave van 
het project ‘Landelijke implementatie DOR 2013-
2017’ en verschijnt drie keer per jaar. Voor het 
ontvangen van volgende edities van deze 
nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar: 
maaike.van.den.berg@politie.nl of  i.l.van.erpecum 
@minvenj.nl. Op deze mailadressen zijn ook 
nieuwtjes uit het land over de aanpak van heling 
welkom! 


