
 

 

 

 

 

 
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 3.000 tot 4.000 zoekvragen per dag. 
 

 
 
Onderstaand een greep uit de successen die de 
opsporing met DOR en de aanpak van heling boekt. 
 
Almelo Dranklustige heler van fietsen opgepakt  
Dankzij de tip van een getuige van een fietsdiefstal 
heeft de politie medio december een 72-jarige 
man in zijn woning opgepakt die net bezig was het 
slot van de ontvreemde fiets open te slijpen. 
Behalve meerdere gestolen tweewielers trof de 
politie een grote hoeveelheid sterke drank aan, die 
door de douane in beslag is genomen.  
 
Amsterdam Mooie combinatie van DOR en ANPR  
Een oude, ernstig zieke vrouw in Nijkerk werd 
beroofd van een flinke som geld en haar gouden 
sieraden. Haar buurman kreeg nog net de 
vluchtauto en een deel van het kenteken in het 
vizier, welke de politie na enig gepuzzel herleidde 
tot de auto van een Top-600 persoon die in ANPR 
gesignaleerd stond. Dezelfde dag werd de auto 
gespot in Amsterdam. Een nadere blik in het DOR 
leerde dat de bewuste Top-600 persoon die dag in 
de Jan Evertsenstraat gouden sieraden had 
verkocht aan een opkoper. Dat bleken inderdaad 
de sieraden van de oude vrouw uit Nijkerk. Intussen 
was de bestuurder van de vluchtauto aangehouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij bleek de jongere broer van de dief te zijn; ook 
met hem had de politie nog een financieel appeltje 
te schillen. Even later kwam de oudere broer op 
het politiebureau om verhaal te halen. Hij werd 
aangehouden en in bewaring gesteld. De rechter-
commissaris noemde hem een lafhartige dief. 
 
Assen DOR ontmaskert inbreker uit Oss  
Na een inbraak in de Asser wijk Peelo heeft de 
politie een 20-jarige man uit Oss aangehouden op 
verdenking van heling. De man liep tegen de lamp, 
omdat hij de gestolen goederen had verkocht aan 
een opkoper die gebruik maakt van het DOR. 
 
Borne Alerte telefoonwinkel vindt dief iPhone  
Dankzij een alerte check in Stop Heling heeft een 
telefoonwinkel in Borne een vermoedelijke dief 
van een gsm ontmaskerd. Toen Stop Heling aangaf 
dat de telefoon als gestolen geregistreerd stond, 
hielden de medewerkers de jongeman aan de 
praat tot de politie arriveerde. De iPhone bleek 
gestolen van een vrouw uit Gelderland. 
 
Den Helder Arrestatie helers na pseudokoop  
Drie helers uit Den Helder zijn tegen de lamp 
gelopen, toen ze via whatsapp-berichten gestolen 
gereedschap te koop aanboden. Wat ze niet wisten 
was dat de potentiële kopers van de politie waren. 
Bij een van de verdachten is thuis ook een grote 
hoeveelheid hennep en MDMA aangetroffen. 
 
Dordrecht Opkoper verlinkt door straatrover  
Een straatrover die werd aangehouden, bekende 
dat hij de geroofde zilveren ketting had verkocht 
aan een opkoper in Dordrecht. De politie trof de 
ketting inderdaad aan bij de handelaar, die het 
sieraad niet had ingeschreven in het DOR. Hiervan 
is een bestuurlijke rapportage opgemaakt. De 
ketting werd inbeslaggenomen.  
 
Eindhoven Pandjeshuis is rovershol  
29 maanden cel en een beroepsverbod voor 5 jaar 
heeft de rechtbank opgelegd aan de eigenaar van 
een pandjeshuis in Eindhoven. De man is onder 
meer veroordeeld vanwege het leiding geven aan 
schuldheling en overtreding van de registratieplicht. 
Het pandjeshuis heeft bovendien een boete 
opgelegd gekregen van 36.800,-, mede vanwege 
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heling en witwassen. De officier van justitie 
typeerde het pandjeshuis als een rovershol waar 
criminelen geen pinpas maar gestolen goederen 
nodig hadden om geld te krijgen. 
 
Erp Heling pistachenoten en kaas  
De politie in Erp heeft vorig jaar vier mannen 
opgepakt voor heling van pistachenoten en kaas. 
Ze hadden de gestolen etenswaren verborgen in 
vuilniszakken in hun auto. 
 

 
 
Gouda Gestolen gitaar tokkelt in het DOR  
Gouda is goed bezig met de integrale aanpak van 
woninginbraken en dat leidt tot een flinke afname 
van dit delict. De eerste anderhalve week van 
februari werd slechts één inbraak gepleegd en laat 
die nou meteen opgelost worden door het DOR. In 
het inkoopregister stuitten de helingcontroleurs op 
de gitaar die ze herkenden uit de aangifte van de 
inbraak. De heler werd dezelfde dag aangehouden 
en heeft de inbraak inmiddels bekend. 
 
Leeuwarden Celstraf voor veelpleger  
Anderhalf jaar cel heeft een 38-jarige man uit 
Leeuwarden gekregen voor inbraken, fietsdiefstal 
en heling. De man werd aangehouden toen hij met 
een gestolen boot op een trailer over de weg reed. 
 
Rotterdam DOR traceert nep-schoorsteenveger  
Een nep schoorsteenveger in Rotterdam belde met 
babbeltrucs aan bij oudere vrouwen in Rotterdam, 
rukte tijdens het gesprek bij de voordeur de ketting 
van hun hals en ging ervandoor. Lang heeft hij niet 
van zijn daad kunnen genieten. In het DOR trof de 
politie de sieraden aan die hij aan een opkoper 
verkocht had De schoorsteenveger, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, werd kort daarna in 
Zevenhuizen aangehouden. 
 
Rotterdam Mooie samenwerking opkoper en politie 
Op 23 april 2018 werd een MacBook Pro uit een 
tas gestolen. Bijna een jaar later, op 5 februari 
2019, werd de buit aangeboden bij een alerte 
opkoper in Zuid die meteen in Stop Heling het 
serienummer controleerde. Toen bleek dat de 
laptop als gestolen gesignaleerd stond, belde hij 

zijn contactpersoon heling bij de politie. Die kwam 
snel ter plaatse, nam de laptop in beslag en 
arresteerde de dralende dader die nog in de winkel 
aanwezig was. Een mooie samenwerking tussen 
opkoper en politie! 
 
Rotterdam Inbreker alias overvaller opgespoord 
Een pandjeshuis kocht begin januari 2019 een 
notebook op, die tot een treffer tussen het DOR en 
Stop Heling leidde. De laptop was afkomstig van 
een bedrijfsinbraak en werd in beslag genomen. 
Nader onderzoek van de politie van district Zuid 
wees uit dat de heler in verband gebracht kon 
worden met diverse inbraken én met een overval 
op een tankstation in Spijkenisse. 
 
Rotterdam DOR vindt gestolen telefoon  
Een 12-jarige jongen werd beroofd van zijn gsm, 
die een dag later werd aangeboden bij een 
handelaar op Zuidplein Hoog. De politie kreeg een 
seintje van het DOR. Helaas was de verplichte 
bewaartermijn verstreken toen de politie langs 
kwam en bleek de telefoon al doorverkocht. Het 
proces-verbaal met de gegevens van de heler is ter 
afhandeling naar de recherche gestuurd. 
 
Rotterdam Afpersers uit Venlo ontmaskerd  
Begin januari ontvoerde een Marokkaanse bende 
een jongen in Venlo, dwong hem zijn pinlimiet bij 
de bank te verhogen en pinde 1.830,- van zijn 
rekening. Ook zijn telefoon werd afgenomen en 
een dag later aangeboden bij een opkoper. De 
handelaar noteerde de gegevens van de aanbieder 
netjes in het DOR. Aanvankelijk leidde dit niet tot 
een treffer. De ouders van de jongen kwamen er 
namelijk pas later achter dat hun zoon ontvoerd, 
gegijzeld en afgeperst was. Pas na de aangifte 
kreeg de politie een treffer. De telefoon was nog 
niet doorverkocht en werd in beslag genomen. De 
politie in Venlo werd getipt over de identiteit van 
de heler. Nader onderzoek wees uit dat deze 
meerdere afpersingen op zijn kerfstok heeft. 
 
Venray DOR te heet onder helervoeten  
Een van de doelen van het DOR is het frustreren 
van de afzetmarkt voor gestolen goederen. In 
Venray lijkt dat zichtbaar succes te hebben. De 
politie waarschuwde onlangs voor personen die op 
straat en langs de deur gestolen spul aanbieden. 
 

Nieuws van divers pluimage 
 

 In de Friese gemeente Weststellingwerf zijn 
inmiddels alle opkopers aangesloten op het 
DOR. De gemeente controleert hen een paar 
keer per jaar. 



 De gemeente Tilburg trekt de beleidsteugels 
aan tegen heling. In aanvulling op de 
strafrechtelijke aanpak heeft ze in februari 2019 
nieuwe bestuurlijke maatregelen ingevoerd 
tegen opkopers die niet voldoen aan hun 
registratieplicht, niet meewerken aan controles 
of gestolen goederen verkopen. In het uiterste 
geval riskeren de 58 DOR-opkopers een sluiting 
van hun winkel voor bepaalde tijd. De stad 
beschikt over 15 helingboa’s, die de opkopers 
minstens twee keer per jaar controleren. 

 Boa’s die controles 
op de naleving van 
de registratieplicht 
uitvoeren, kunnen 
een gratis e-learning 
volgen via de site van 
het CCV. In deze, in opdracht van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid ontwikkelde, training 
komen onder meer aan de orde: wettelijke 
bepalingen, aansluiten van opkopers op DOR, 
uitvoering van controles, bevoegdheden, 
bejegening en het optreden na de constatering 
van een strafbaar feit. 

 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. 

 Op 21 januari is een voortgangsrapportage over 
de aanpak van high impact crimes naar de 
Tweede Kamer gestuurd, met ook aandacht 
voor heling en de implementatie van het DOR. 

 Op 13 mei organiseert het ministerie van Justitie 
en Veiligheid in Rotterdam het congres ’10 jaar 
bestrijding high impact crimes’. Ook de aanpak 
van heling komt uitgebreid aan de orde. 

 Het wetgevingstraject voor het verplicht 
gebruik van het DOR als inkoopregister heeft 
enige tijd stilgelegen, omdat andere wetten 
politiek prioriteit kregen. De directie Wetgeving 
heeft de aanpassing van 437Sr nu weer ter hand 
genomen. Oogmerk is naast het DOR ook het 
RDW-kentekenregister aan te wijzen, specifiek 
voor de handel in tweedehands gekentekende 
voertuigen. Immers, het RDW voorziet al in een 
database om heling van auto’s te voorkomen. 

Gemeenten kunnen hierop voorsorteren door 
een aanwijzingsbesluit ‘waarmerken RDW-
kentekenregister’ uit te vaardigen. Voor auto-
onderdelen, import en ongekentekende 
voertuigen blijft DOR onverkort van toepassing.  

 

Succesvolle DOR-aanpak in Heerlen 
 
Hoofdagent Rob Stormen van basisteam Heerlen 
is, zover we weten, de enige politieman in de 
eenheid Limburg die al langere tijd intensief bezig 
is met het controleren van opkopers van 
tweedehands goederen. Met steun van zijn 
leidinggevenden is duizendpoot Rob gemiddeld 
één dag per week op pad om de 57 
ondernemingen die verplicht het DOR moeten 
bijhouden, te controleren. En met succes. 
 
De ondernemers die gebruik maken van het DOR, 
kennen Rob ondertussen wel en houden zich aan 
de afspraken die ze met hem hebben gemaakt. 
Maar om zover te komen ging heel wat water door 
de Maas. Rob: “Ik ben enthousiast geraakt om 
heling aan te pakken toen ik een keer met een 
collega mee ging. Hij had de heling-aanpak in zijn 
portefeuille, maar kwam er door alle andere 
werkzaamheden niet aan toe om dit goed en 
structureel op te pakken. Hij had het fundament 
van wat er nu ligt gelegd en ik heb dat verder 
uitgebouwd tot wat er nu staat: een gedegen 
aanpak.” Niet alleen bij ondernemers maar ook bij 
veel netwerkpartners werden bronnen geopend 
welke er voorheen niet waren. 
 
Gemeente moet regelgeving op orde hebben 
Voor het echter zover was, moest de APV van 
Heerlen worden aangepast. Het controleren van 
opkopers en de regelgeving daaromheen is in 
eerste instantie belegd bij de gemeente. Rob: “Er 
was bij de gemeente nog nooit een proces-verbaal 
opgemaakt voor het niet bijhouden van het 
opkopersregister. Men wist gewoonweg niet wat 
men ermee aan moest. Nu is er een beleidsambtenaar 
helemaal voor vrijgemaakt en deze voert vaak 
overleg met Rob over waar nog de puntjes op de 
“i” moeten worden gezet. De gemeentelijke boa’s 
hebben een opleiding gehad van Rob en samen 
kijken ze nu waar deze kunnen worden ingezet. 
Maar niet alleen bij de gemeente moest er iets 
worden geregeld. Ook bij het parket van het OM 
had men deze materie al heel lang niet meer aan 
de hand gehad. Rob: “Samen met een 
parketsecretaris heb ik me in de regelgeving en 
sanctionering verdiept en hier beleid op 
ontwikkeld. Er was immers al jaren geen proces 
verbaal meer ingestuurd. Voor het niet invullen 



van het DOR krijgt de opkoper een boete van 2.600 
euro per overtreding. 
 
Ondernemers blij met vast aanspreekpunt 
Omdat de politie regelmatig bij de opkopers in 
Heerlen in de zaak staat en ook geregeld proces-
verbaal opmaakte, veranderde er iets in positieve 
zin. Bijna alle opkopers kozen eieren voor hun geld 
en gingen het DOR invullen. Rob: ”Door het 
regelmatige contact ontstond er vertrouwen bij de 
ondernemers. Ze zijn blij dat ze een vast 
aanspreekpunt hebben waarmee ze afspraken 
kunnen maken. Dat wekt vertrouwen. Ze weten nu 
dat ze een boete krijgen als iets niet in orde is. 
Alleen bij de autosloperijen loopt het nog niet zoals 
ik het graag zou zien.” Deze zijn wel al bij het DOR 
ingeschreven, maar Rob is in overleg met de 
gemeente hoe deze bedrijven aan te pakken. Er 
was op het DOR-gebied geen beleidsmatige aanpak 
bij de gemeente. Dit is in de laatste twee jaren 
ontwikkeld samen met Rob en is nu compleet. 
Autosloperijen binnen het gebied liggen onder de 
loep. De bevoegdheden en controles kunnen een 
mooie samenwerking zijn met meerdere partners. 
Rob: “Ik wil hier gedegen aan de deur komen. Bij 
de laatste controles werden we zowat uitgelachen 
en misten we bevoegdheden. Dat gaat mij niet 
meer gebeuren. Met de bevoegdheden die ik nu 
heb, heb ik toegang tot elke ruimte waar 
redelijkerwijs goederen kunnen worden 
opgeslagen. Dat is breed inzetbaar op een 
bedrijventerrein van autoslopers.” 
 
Vertrouwen in elkaar wordt terugbetaald 
Personen die iets te koop aanbieden moeten zich 
kunnen legitimeren. Rob kreeg het voor elkaar dat 
de opkopers ook een foto maken van de goederen 
(juwelen) die ze opkopen. Dat is geen wettelijke 
verplichting. Eén opkoper ging zelfs een zwarte lijst 
bijhouden van dubieuze klandizie, veelal personen 
uit het drugsmilieu en inbrekers. Van hen werd 
niets meer opgekocht. Het zichtbare gevolg was 
dat kort hierna een einde kwam aan een hausse 
aan auto-inbraken. De verdachten raakten hun 
autoradio’s, navigatiesystemen, tassen, jassen en 
gsm’s immers niet meer kwijt. Zonder heler geen 
steler. Zonder heling, minder inbraken, diefstallen, 
straatroven en overvallen.” 
 
Opmerkelijke successen door DOR-controles 
Zo zijn er nog andere opmerkelijke zaken die boven 
water komen bij de DOR-controles. Rob: “Een 
opkoper van goud en zilver koos vermoedelijk 
vanwege de regelmatige en strenge controles 
ervoor om zijn zaak in Heerlen te sluiten en naar 
Maastricht te verplaatsen, omdat daar de DOR-
controles nog niet worden uitgevoerd.” 

 
Hoofdagent Rob Stormen van basisteam Heerlen 

 
Het DOR bevat een schat aan opsporingsinformatie. 
Door de lijst met gestolen spullen van inbraken 
naast de opkopersregisters te leggen zie je dat er 
regelmatig gestolen goed wordt opgekocht. De 
foto’s die de opkopers hiervan maken helpen daar 
ontzettend goed bij. Omdat de naam van de 
verkoper ook wordt vermeld, heeft die iets uit te 
leggen. Er zijn al heel wat inbraken en diefstallen 
op deze manier opgehelderd en goederen met 
emotionele waarde konden aan de eigenaren 
worden teruggegeven. Rob: ”Nog niet zolang 
geleden heb ik me verdiept in de lijsten met 
opgekochte juwelen. Daarbij viel me op dat er door 
dezelfde mensen kort achter elkaar juwelen 
werden verkocht voor alles bij elkaar aanzienlijke 
bedragen. Er zaten ook bekenden van ons bij die 
veelal een uitkering van de gemeente kregen. 
Navraag bij de sociale dienst leerde dat deze 
opbrengsten niet gemeld werden - wat wel 
verplicht is - hetgeen voor de gemeente een reden 
is geweest om van zeker 25 uitkeringsgerechtigden 
de uitkering stop te zetten. Dat leverde de 
gemeente Heerlen op jaarbasis een besparing op 
van minstens 250.000 euro. Zo zie je maar dat de 
controle van opkopers zichzelf terugbetaalt, al was 
het wel enkele dagen vele honderden transacties 
vergelijken met de systemen van de gemeente. Dit 
trouwens na eerst goed te hebben gekeken welke 
gegevens we mochten uitwisselen.”  
 
Interview ism communicatie politie-eenheid 
Limburg. Voor vragen over de DOR-aanpak in 
Heerlen: rob.stormen@politie.nl. 
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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! 


