
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gemeente en politie controleren regelmatig op scholen of scholieren in het bezit zijn van 
gestolen goederen. Opvallend vaak blijken scholieren in het bezit te zijn van gestolen fietsen. 
Ook worden er gsm's aangetroffen. Het kopen van gestolen goederen (heling) is strafbaar. In 
Tilburg pakken we heling stevig aan. Door gestolen goederen te kopen blijft het namelijk voor 
dieven interessant om te stelen. En zo wordt de misdaad in stand gehouden.  
 
Weet wat je koopt! 
Om te voorkomen dat u of uw kind een gestolen goed kopen, geven wij u de volgende tips. 
 

• Ben alert bij het kopen van tweedehands goederen. Laat uw gezonde verstand spreken en 
vertrouw op uw gevoel. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal zo! 

• Ben kritisch als uw kind iets 'gekocht', 'gekregen' of 'geleend' heeft. 
• Handel in persoon: zo weet u precies met wie u zaken doet en wat u koopt! 
• Ben kritisch bij aankopen via verkoopsites of  rommelmarkten. Laat een koop niet alleen van 

de prijs afhangen. 
• Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over de verkoper (bijvoorbeeld via internet) 

en bewaar alle informatie. Vraag om een telefoonnummer, aankoopbon of noteer het kenteken 
van de auto van de verkoper. 

• Veel producten zijn voorzien van een serienummer dat een product uniek en traceerbaar 
maakt. Controleer op www.stopheling.nl of een product met serienummer bij de politie als 
gestolen staat geregistreerd. 

• Wilt u geen risico lopen? Koop dan uw tweedehands spullen bij een winkel. 
 
Heling is strafbaar 
Heling is strafbaar. De geldboete voor heling loopt al gauw in de honderden euro’s en kan een 
strafblad opleveren. Dat strafblad kan gevolgen hebben voor de verdere toekomst van u en uw 
kind. En dat wil toch niemand! Uiteraard bent u ook uw aankoop kwijt. 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de brief neem dan contact met de Taskforce Tilburg 
Veilig via  emailadres      Taskforce-Tilburg-veilig@mw-brabant.politie.nl 
Kijk voor nog meer tips op www.hetisnietnormaal.nl 
 
 
  
 


