
 

 

VOORSTEL 

Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente 

Besluit 

Advies 

1. Vaststellen van de uitgangspunten ‘aanpak heling’ 

 

Samenvatting 
 
In de tweedaagse van het AB/DVO in november 2013 is het onderwerp heling besproken en is het DOR (Digitaal 
Opkoop Register) gepresenteerd. Deze memo geeft de lijn weer van de aanpak van heling. 
 
De aanpak van high impact crimes (HIC) en met name woninginbraken is in Twente een speerpunt. Zo is het een 
thema in het DVO en het IVZ-platform en op basis daarvan is er een integrale werkgroep woninginbraken in het leven 
geroepen. Een van de onderwerpen in de werkgroep is de aanpak van heling.  
Er wordt op dit moment al veel inzet gepleegd om het aantal woninginbraken terug te dringen. Om daar meer 
resultaat in te behalen wordt de aanpak uitgebreid met de aanpak van heling. Deze aanpak is gericht op enerzijds de 
opkopers, waarbij het faciliteren van het DOR en de handhaving van malafide ondernemers centraal staat. 
Anderzijds richten we ons op de burgers middels een preventie/bewustwordingscampagne. 

Toelichting 

Doelen 
O.a. door de middel van de aanpak van heling wordt beoogd het aantal high impact crimes te verminderen. Immers, 
wanneer de afzetmarkt voor gestolen voorwerpen ontbreekt of strikt wordt gecontroleerd, zal de reden om de 
verschillende misdrijven te plegen, en daarmee het aantal, fors afnemen, is de verwachting. Zonder helers geen 
stelers. Daarnaast kan een goede controle ook een succesvolle opsporing faciliteren (het opsporen en vervolgen van 
helers én inbrekers/overvallers/straatrovers). De doelen van de helingaanpak zijn daarom:  

- Het (zoveel mogelijk) verstoren van de afzetmarkt voor gestolen goederen 
- Het vergroten van de pakkans van woninginbrekers, dieven en helers 

- Het zoveel mogelijk opsporen en terugbezorgen van gestolen goederen bij de rechtmatige eigenaar 
 
De bestrijding van heling is een gemeenschappelijk doel van de politie, het OM en de Twentse gemeenten.  
 
Focus 
Aangezien we op korte termijn willen starten en er vanwege de beschikbare capaciteit niet ingezet kan worden op 
alle opkopers tegelijk, dient er focus aangebracht te worden. We richten ons in eerste instantie op de gestolen 
goederen vanuit de HIC en dan met name woninginbraken. Daarom is het voorstel om in eerste instantie de aanpak 
te richten op: 

- Goudopkopers 
- Juweliers 

- Telefoonwinkels  
- Pandjeshuizen 
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Uit een inventarisatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat er momenteel 259 van bovenstaande opkopers zijn in 
Twente. Mochten er lokaal specifieke andere branches zijn  naast deze 4 bovengenoemde (bijv. fietsen of oud ijzer), 
dan is maatwerk via de lokale driehoek mogelijk. 
 
Ondernemers 
Om een start te maken met deze categorie opkopers zijn we voornemens om regionaal bijeenkomsten te organiseren 
om het beleid en de aanpak toe te lichten (taak gemeente/politie). Ondernemers worden daarbij gewezen op de 
verplichting die zij hebben tot het bijhouden van het inkoop- en verkoopregister. De politie is belast met de toezicht- 
en handhavingstaak op het inkoopregister en licht deze taak toe tijdens de bijeenkomst. Specifiek wordt het DOR 
uitgelegd en bieden de taakaccenthouders heling per basisteam van de politie de gelegenheid om de ondernemers 
aan te sluiten op het systeem. 
 
Na enige tijd kan geconstateerd worden welke ondernemers wel of niet zijn aangesloten op het DOR. Middels 
brieven/bezoeken worden ondernemers nogmaals gevraagd om zich aan te sluiten op het DOR. Mochten de 
ondernemers nog steeds niet mee willen werken dan zal bij deze ondernemers de focus van de handhaving 
eveneens gelegd worden op het verkoopregister welke geregeld is in de APV (combi strafrecht-bestuursrecht). De 
gemeenten ontvangen nog voor de zomer de tekstwijzigingen voor de APV. Niet alle gemeenten zijn met de APV al 
toegerust op de nieuwe helingaanpak. Via de lokale driehoek/IVZ van de gemeente worden deze cases besproken. 
Dit resulteert in een integrale controle (gemeente en politie) met daar waar nodig opsporing en vervolging. 
 
Burgers 
Voor de aanpak van heling is het van groot belang om zorg te dragen voor bewustwording bij burgers. Burgers 
moeten weten wat heling is en wat zij er zelf tegen kunnen doen. 
We zijn voornemens om de inwoners van Twente aan te moedigen om de website stopheling.nl te checken, voordat 
ze tot de aankoop van een tweedehands product met uniek serienummer overgaan. De markt van 
tweedehandsproducten is immers zo groot dat het risico op heling enorm is.  
Deze website kan goedwillende burgers een stukje zekerheid geven over de herkomst van hun aankoop. Op de 
website kan middels de invoer van het serienummer gecheckt worden of het aangeboden product bij de politie als 
gestolen geregistreerd staat. 
 
Naast de website stopheling.nl is er inmiddels ook een applicatie (app) ontwikkeld, die het mogelijk maakt om 
streepjescodes, nummerborden en serienummers te koppelen aan gestolen goederen. Daarnaast heeft de app ook 
als functie om eigen spullen te registreren. 
 
Campagne 
Om het bewustwordingsproces bij burgers te vergroten willen we een communicatiecampagne starten. 
In eerste instantie zijn wij voornemens om middels folders/flyers burgers bewust te maken van het bestaan van de 
website stopheling.nl en de applicatie en ze uiteraard te wijzen op de mogelijkheden die het biedt. 
Daarnaast willen we burgers ook bewust maken dat ze bij diefstal zo snel mogelijk aangifte moeten doen en daarbij 
alle traceerbare goederen met een uniek nummer vermelden. Daarbij komt ook dat burgers met hun ‘gezonde 
verstand’ al wel een inschatting kunnen maken bij de aankoop van een goed (een IPhone 4 voor €50 roept immers 
vragen op). 
 
Tot slot willen we gebruik maken van de flyers: ‘zonder heler geen steler’. Doormiddel van deze flyers worden 
burgers geïnformeerd over het feit waarom opkopers om legitimatie vragen bij de verkoop van een goed. 
 
Planning 

- De zomerperiode wordt gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de aanpak heling (denk hierbij aan: 
aanwijzen taakaccenthouders bij politie, handhavingsarrangement nader uitwerken, voorbereidingen 
bijeenkomsten en communicatiemateriaal en aanpassingen, indien nodig, in de APV’s).  

- September: communicatie vanuit het DVO over de aanpak heling 
- Oktober: start bijeenkomsten voor ondernemers 

- Eind 2014: overzicht van bonafide en malafide ondernemers in Twente 
 

Bijlage(n): n.v.t.  

 

 

 

Enschede, 20 juni 2014 
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Het dagelijks bestuur  

  

Secretaris, Voorzitter, 

[Naam secretaris] [Naam voorzitter] 

 


