
 

 

 

 

 

Successen van DOR 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 Stopheling-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 2015 in 
totaal 11.902 treffers via het DOR gerealiseerd. 
Onderstaand een greep uit de successen die de 
opsporing vervolgens boekte. 
 
Alerte opkoper Heerenveen vindt inbreker 
Een opkoper van tweedehands goederen in 
Heerenveen kreeg een fototoestel aangeboden 
waarvan hij het serienummer op stopheling.nl 
controleerde. Toen bleek dat de camera gestolen 
was, alarmeerde hij meteen de politie. Spoorslags 
kwam de Friese politie aangesneld en kon de 
aanbieder van het gestolen goed nog bijtijds 
aanhouden. Het fototoestel was twee dagen 
eerder buitgemaakt tijdens een woninginbraak. 
 
Maastrichtse fietsendief slaat toe in Enschede 
In Enschede is een oude bekende van de politie 
prompt in de kraag gevat. Eerder had de verdachte 
in Maastricht in zeven maanden tijd 254 gestolen 
fietsen bij opkopers aangeboden. Nu hoopte hij in 
Enschede zijn criminele carrière voort te kunnen 
zetten. Maar dat viel tegen: de politie zag meteen 
in het DOR dat hij bij 2Store twee gestolen fietsen 
inleverde en heeft hem aangehouden. 
 
Almere doet goede zaken met DOR 
Sinds de invoering van het DOR boekt Almere 
goede resultaten met het oplossen van 
woninginbraken door actief te speuren in het DOR. 
Hierdoor zijn niet alleen tal van verdachten 
aangehouden, maar konden veel slachtoffers ook 
hun eigendommen met vooral een emotionele 
waarde terugkrijgen. In Almere moeten opkopers 
een week wachten voordat ze de opgekochte 
goederen mogen doorverkopen. 
 
Succesvolle handhaving in Gouda 
Bij de handhaving van de registratieplicht van 
opkopers kan een gezamenlijke controle met de 
boa’s die toezien op de naleving van de 
Waarborgwet een mooie combinatie opleveren. In  

 
 
 
 
 
 
Gouda werden bij een juwelier 46 sieraden in 
beslag genomen, omdat het vereiste keurmerk 
ontbrak. Ook werden sieraden aangeboden tegen 
een waarde van 18 karaats, terwijl ze slechts 14 
karaats goud bevatten. Na vonnis door de rechter 
heeft de juwelier slechts 3 van 46 sieraden 
teruggekregen. Zijn schadepost: 36.000 euro. 
 
Medewerker goudsmid betrapt in Hellevoetsluis  
Een goudsmid in de eenheid Rotterdam heeft 
dankzij het DOR een medewerkster kunnen 
ontmaskeren. In zijn kluis ontdekte hij dat er 
gouden sieraden ter waarde van 6.000 euro 
verdwenen waren. Via de opsporingsmodule van 
het DOR werden deze sieraden teruggevonden in 
Hellevoetsluis. Nader speurwerk in het DOR leerde 
dat de aanbieder van de sieraden ook in andere 
plaatsen sieraden had aangeboden. En ook die 
sieraden bleken afkomstig van de goudsmid, die er 
pas na een grondige inventarisatie achter kwam 
dat hij niet voor 6.000 maar voor 30.000 euro 
bestolen was. Aanvankelijk tastte men in het 
duister hoe de heler aan die sieraden kwam, maar 
heimelijk cameratoezicht bij de kluis bracht 
helderheid in deze zaak: de sieraden werden 
gestolen door een medewerkster van de juwelier, 
die op haar beurt door de heler werd afgeperst. 
Alle verdachten zijn inmiddels aangehouden. 
 
Leeuwarden scoort tegen fietsdiefstal 
In Leeuwarden is in november 2015 een fiets 
gestolen, die twee uur later voor veertig euro werd 
aangeboden bij een winkelketen voor tweehands 
goederen in de Friese hoofdstad. De 37-jarige 
aanbieder van de gestolen fiets is meteen door de 
politie in de kraag gevat en aangehouden voor 
heling cq diefstal. 
 
60 aansprakelijkstellingen van opkopers 
Vanwege het succes van het DOR lopen 
aangesloten opkopers een groter risico dat een 
gestolen goed in beslag wordt genomen. Via een 
speciale regeling kunnen opkopers te goeder trouw 
hun directe én indirecte schade door SODA laten 
verhalen op de heler. Deze regeling is vergelijkbaar 
met die voor winkeldiefstal, waar winkeliers 181 
euro kunnen claimen voor de tijd die ze kwijt zijn 
voor het vasthouden van de winkeldief en 
overdragen aan de politie. In het geval van heling 
gaat het om een standaardbedrag van 206 euro 
voor de indirecte schade die op de heler verhaald 
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wordt. Daarbovenop komen nog de kosten voor 
het opkopen van het in beslag genomen goed. 
Sinds de landelijke start van deze regeling op 13 
oktober 2015 heeft SODA in drie maanden tijd 
zestig civiele vorderingen van opkopers in 
behandeling genomen. 
 
Dordrecht combineert strafrecht en bestuursrecht 
In Dordrecht is een opkoper bestuurlijk aangepakt, 
omdat bij hem meerdere malen gestolen telefoons 
aangetroffen zijn en hij bovendien herhaaldelijk 
zijn registratieplicht verzuimde. Op basis van een 
bestuurlijke rapportage over de periode 2013-2015 
heeft hij van de gemeente een bestuurlijke 
waarschuwingsbrief ontvangen. Als hij weer de 
fout ingaat, staat hem een tijdelijke sluiting van zijn 
winkel te wachten op basis van artikel 2:47 van de 
Dordtse APV. Hiermee is in Dordrecht voor het 
eerst bij heling de strafrechtelijke handhaving 
gecombineerd met bestuursrechtelijk optreden. 
 
ICT-bedrijf in Almelo krijgt buit terug dankzij DOR 
In Almelo is een medewerker van een ICT-bedrijf 
door de politie aangehouden op verdenking van 
diefstal van elektronica-apparatuur van zijn baas. 
Dankzij het DOR kon ook achterhaald worden bij 
welke opkopers hij de gestolen goederen heeft 
verkocht, zodat een deel van de buit alsnog in 
beslag genomen kon worden. In totaal had de 
medewerker voor ruim 18.000 euro ontvreemd. 
 
Inbreker in Pernis blijkt bloedeigen zoon 
Tijdens een woninginbraak in Pernis werden 
bijzondere sieraden ontvreemd die het slachtoffer 
nog van haar echtgenoot zaliger had gekregen. Ze 
had het duistere vermoeden dat haar zoon 
betrokken was bij de diefstal.  En ja hoor, dankzij 
het DOR achterhaalde de politie bij welke opkoper 
de zoon onlangs sieraden aangeboden had en 
aldaar bleek het om de gestolen juwelen te gaan. 
De verdachte bekende de diefstal, vergoedde via 
de politie de opkoper, waarna de sieraden weer 
teruggegeven zijn aan het slachtoffer. 
 

Juridische (t)weetjes 

 
Wist u dat: 

 Met de wijziging in 2013 van artikel 437Sr de 
burgemeester niet meer apart een ambtenaar 
hoeft aan te wijzen voor de controle op de 
opkopersregisters.  

 Gemeenten die het DOR willen invoeren, een 
aanwijzingsbesluit waarmerken DOR moeten 
opstellen. 

 Pandjeshuizen ook onder de registratieplicht 
voor opkopers vallen. 

Nieuws van divers pluimage 

 

 Op 13 december 2015 was er een grote 
snuffelbeurs met tweedehands goederen in 
Gorinchem, waar ook de Rotterdamse politie 
een stand - prominent in de ontvangsthal -
bemande om het DOR en Stopheling te 
promoten. Een geslaagde actie, want zowel de 
aanwezige 250 handelaren als de duizend 
toegesnelde koopjesjagers waren zeer positief 
over dit initiatief. 
 

 
 

 Op 13 oktober 2015 hield de Nationale Politie 
een grootschalige actiedag tegen heling. 
Opkopers werden bezocht, geïnformeerd en 
aangesloten op het DOR. De opkopersregisters 
werden gecontroleerd en waar nodig werd 
proces-verbaal uitgeschreven. Gestolen 
goederen zijn in beslag genomen, waaronder 
een gouden Rolex en tal van fietsen. Enkele 
pareltjes tijdens deze dag: 

 In de eenheid Limburg zijn weekmarkten, 
scholen, stations en een AZC bezocht om 
voorlichting te geven over heling. 
 De eenheid Rotterdam speurde op internet 
naar het aanbod van gestolen goederen. 
 In Midden-Nederland hebben studenten van 
het ROC samen met de gemeente een flyer-
actie gehouden om de Stopheling-app te 
promoten. 
 In de eenheid Noord-Holland zijn alle filialen 
van Used Products gecontroleerd 
 De eenheid Oost-Nederland hield een 
grootscheepse controle op de markt, samen 
met de sociale recherche, belastingdienst, 
gemeente en het OM. 
 De eenheid Den Haag kwam een nieuwe 
trend op het spoor,  de diefstal van 
fietsaccu’s, en stuitte en passant tijdens een 
opkoperscontrole op een winkeldief. 
 In de eenheid Oost-Brabant zijn de controles 
met veel instemming begroet door de 
opkopers: eindelijk wordt het kaf van het 
bonafide opkoperskoren gescheiden. 



 De eenheid Noord-Nederland deed van zich 
spreken door een preventiemail te sturen 
naar 12.500 burgers met tips om heling te 
voorkomen. 
 In de eenheid Zeeland/Midden-West-Brabant 
is zelfs gewerkt met een loktelefoon op 
scholen en lokkramen op rommelmarkten. 

 De eenheid Amsterdam gemist? Die start deze 
maand met een inhaalslag onder ruim duizend 
opkopers. Succes Amsterdam! 

 

 
 

 De Stophelingcampagne die het ministerie van 
Veiligheid en Justitie in september en oktober 
2015 voerde, is op een bijzondere wijze in het 
zonnetje gezet. De radiocommercial is namelijk 
uitgeroepen tot publieksfavoriet in de maand 
september en daarmee genomineerd voor de  
RAB Radio Advertising Award. Behalve VenJ zijn 
tot nu toe ook genomineerd: Bol.com, Unox 
Knaks, wordookdonor.nl en Unox rookworst. De 
winnaar van de publiekprijs wordt in juni 2016 
bekend gemaakt. 

 De Stophelingcampagne leverde ook anderszins 
succes op: het aantal downloads van de app 
Stopheling verdubbelde tijdens de 
campagneperiode, het aantal 
zoekvragen nam fors toe en het 
aantal online kliks bedroeg 
177.000. Voldoende reden voor 
het ministerie om de campagne in 
september 2016 te herhalen. Daarbij zal ook 
extra aandacht besteed worden aan het belang 
van het registreren van je waardevolle 
eigendommen in de app Stopheling. 

 De Stopheling-database bevat ruim 
achthonderdduizend gestolen goederen 
waarvan bij de politie en Kmar aangifte is 
gedaan. De top 3 wordt aangevoerd door 
fietsen, waarvan 268.060 gestolen exemplaren 
in de database zijn opgenomen. Op de tweede 
plaats staan mobiele telefoons (147.393 
aangiftes) en als derde computers (81.723). 

 Gemeenten die aan de slag willen met het DOR, 
kunnen een in opdracht van Veiligheid en 
Justitie ontwikkeld stappenplan en 
voorbeelddocumenten downloaden op de site 
van het CCV: hetccv.nl/dossiers/heling/index. 

 Sinds 1 januari 2016 zijn de website en app 
Stopheling ook beschikbaar in het Engels. Beide 
zijn vertaald niet alleen om te voldoen aan de 

interesse in het buitenland voor de Nederlandse 
aanpak, maar ook om allochtone opkopers in 
ons land te informeren over de wettelijke plichten. 

 Rotterdam heeft de afgelopen maanden 
proefgedraaid met het geautomatiseerde loket 
voor opkopers, die zich op basis van artikel 
437terSr moeten melden bij de gemeente waar 
ze hun nering willen vestigen. De tool werkt 
goed en zal dit jaar via het CCV landelijk 
beschikbaar worden gesteld voor gemeenten. 

 Voor opkopers die aangesloten zijn op het DOR, 
wordt dit jaar een helpdesk ingericht waar ze 
terecht kunnen met technische vragen over het 
DOR. 

 In BVH zijn twee nieuwe formulieren 
beschikbaar voor de aanpak van heling: de brief 
‘waarschuwing opkopersregister’ en de lastgeving 
‘verworven goederen opkopersregister’.  

 Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
Midden-Nederland heeft op 28 januari 2016 een 
informatiebijeenkomst over DOR georganiseerd 
voor alle gemeenten in de regio. De gemeente 
en politie Utrecht presenteerden voor een grote 
schare belangstellenden op welke manier zij tot 
nu toe de implementatie van het DOR ter hand 
hebben genomen. 

 Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal in 
maart alle gemeenten benaderen met het 
verzoek een kleine enquête in te vullen over de 
eigen aanpak van heling. Met de enquête wil 
het ministerie zicht krijgen op de vraag of en op 
welke wijze de lokale helingaanpak verder 
gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden. 

 

Feiten en cijfers Stopheling en DOR 
 
880.000 gestolen spullen in database Stopheling  
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 
Stopheling en DOR. Achter Stopheling 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 
883.830 gestolen goederen. Burgers en bedrijven 
die een tweedehands goed willen kopen, kunnen 
op basis van het serienummer via de website of 
app van Stopheling controleren of dit als gestolen 
geregistreerd staat. Treffers kunnen via een 
meldknop doorgegeven worden aan de politie.  
 
DOR in 216  gemeenten ingevoerd 
Voor opkopers van tweedehands goederen is het 
digitale inkoopregister DOR ontwikkeld: op basis 



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 Stopheling. 
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 216 
gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. De 
landelijke invoering moet eind 2016 voltooid zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke invoering DOR 2013-2016  

 
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 opkopers is een interface 
ontwikkeld, waarmee hun administratie direct 
aangesloten wordt op het DOR, zodat zij niet 
dubbel hoeven in te voeren. MediaMarkt, Used 
Products, Vendit. Vodafoon/Belcompany, 
Cyclesoftware en Autonet zijn gerealiseerd. 

 Voor de goud- en zilverbranche en 
metaalbranche is een branchespecifiek veld in 
DOR in ontwikkeling, dat vanaf februari in 
Rotterdam en Brabant uitgetest gaat worden.. 

Technische maatregelen Stopheling 

 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 
Stopheling 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). 

 De VNG zal een model-aanwijzingsbesluit 
opstellen, waarin het DOR door burgemeesters 
aangewezen kan worden als het - bij voorkeur 
enige  - gewaarmerkt register (cf art. 2 
Uitvoeringsbesluit bij art. 437Sr). 

 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. 

 Amsterdam start als laatste eenheid in februari 
met de aansluiting van 1.100 opkopers. 

 Voor opsporingsonderzoek naar aanleiding van 
handel op Marktplaats is begin 2014 een 
informatiepunt ingericht. 
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Organisatorische maatregelen gemeenten 

 Voor het inrichten van meldpunten bij 
gemeenten op basis van art. 437ter is een 
geautomatiseerde tool ontwikkeld, die 
gekoppeld is aan het DOR. De tool is inmiddels 
uitgetest in Rotterdam. 

 
Organisatorische maatregelen opkopers 

 Met de Kamers van Koophandel zijn afspraken 
gemaakt over het leveren van overzichten van 
opkopers per eenheid. 

 Eind 2014 is een pilot in Midden-Nederland 
gestart waarbij opkopers die aangesloten zijn op 
DOR, de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten 
bij SODA. Deze Service Organisatie Directe 
Aansprakelijkstelling verhaalt op de daders de 
directe en indirecte schade die opkopers lijden, 
als zij een goed te goeder trouw hebben 
ingekocht en achteraf blijkt dat het gestolen is 
en in beslag wordt genomen. De werkwijze is 
medio oktober 2015 landelijk ingevoerd. 

 

 
 
 
Voorlichting burgers 

 Op 14 september 2015 heeft de minister van 
Veiligheid en Justitie het startschot gegeven 
voor een landelijke campagne over heling. De 
radiospot is genomineerd voor de publieksprijs. 

 De campagne wordt in september 2016 
herhaald en spitst zich enerzijds toe op het 
checken van het serienummer op Stopheling 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 Stopheling 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. 

 Voor de website van VNO-NCW is een tekst 
opgesteld die opkopers informeert 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 voor de parketten 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 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 gestart met een onderzoek 
naar de markt en aanpak van heling.  Het 
rapport zal naar verwachting deze zomer 
opgeleverd worden. 

 
Borging 

 Voor de borging van de helingaanpak heeft het 
bureau Significant een businessmodel 
opgesteld. 

 

 
COLOFON 

Deze nieuwsbrief Stopheling is een uitgave van het 
project ‘Landelijke implementatie DOR 2013-2016’ 
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 naar 
i.l.van.erpecum@minvenj.nl. Op deze mailadressen 
zijn ook nieuwtjes uit het land over de aanpak van 
heling welkom! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


