KERNBOODSCHAPPEN
Heling

High Impact Crime kernboodschappen gespecificeerd naar heling.
Extern:
Burgers
1. Als je tweedehands spullen koopt, check deze dan altijd op www.stopheling.nl om te zien of
een product als gestolen geregistreerd staat. Als iets gestolen blijkt te zijn, koop het dan niet.
Je maakt je dan schuldig aan heling en dat is strafbaar!
Gebruik ook altijd je gezonde verstand. Een gloednieuwe smartphone of tablet voor € 100,kan natuurlijk nooit!
2. Komt het ingevoerde serienummer overeen met een als gestolen geregistreerd artikel? Dan
kom je automatisch in een scherm terecht waarin je de naam van de internetsite, het
advertentienummer en het e-mailadres van de aanbieder kunt invullen. De politie stelt dan
een onderzoek in. Ook neemt de politie contact op met de advertentiesite. Dit hoeft je dus niet
zelf te doen.
3. Noteer altijd de serie- / IMEI-nummers van je spullen. Dat kan ook heel gemakkelijk in de
stopheling app. Doe bij diefstal altijd aangifte en geef bij de aangifte ook het serienummer.
Met dit nummer is het voor de politie makkelijker om spullen op te sporen en terug te geven
aan de rechtmatige eigenaren en criminelen te straffen.
4. Politie doet regelmatig controles bij de opkopers van tweedehands spullen. Op deze manier
wordt het voor de opkopers lastiger om gestolen goederen aan te nemen en wordt de
afzetmarkt voor inbrekers, overvallers en straatrovers dichtgezet.
Opkopers
Als je tweedehands spullen inkoopt, check deze dan altijd op www.stopheling.nl. Hier kan je direct zien of
een product als gestolen geregistreerd staat. Als iets gestolen blijkt te zijn, koop het dan niet in. Je maakt je
dan schuldig aan heling en dat is strafbaar!

Intern:
De politie doet regelmatig controles bij opkopers van tweedehands goederen en checkt regelmatig het DOR
(Digitaal Opkopers Register). Door deze controles worden er gestolen goederen teruggevonden en HICzaken (woninginbraak, straatroof en overvallen) opgelost. Ook wordt het voor de opkopers moeilijker en
minder aantrekkelijk om gestolen spullen in te nemen / te verkopen, waardoor criminelen hun gestolen
spullen niet meer kwijt kunnen. De afzetmarkt wordt als het ware dichtgezet.

