
 
 
 
 
 
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. Hierdoor zijn er in de 
eerste vierde maanden van 2017 in totaal 4.736 
treffers via het DOR gerealiseerd. Onderstaand een 
greep uit de successen die de opsporing met het 
DOR en de aanpak van heling boekte. 
 
Stop Heling signaleert cameradief in Alkmaar 
In Alkmaar werd een 43-jarige man opgepakt, 
omdat hij een gestolen camera probeerde te 
verkopen aan een winkel in tweedehands 
goederen. De opkoper zag bij invoer in het DOR dat 
de camera als gestolen geregistreerd stond in Stop 
Heling en alarmeerde de politie. Die kwam er al 
snel achter dat de camera eerder die dag bij een 
woninginbraak gestolen was en arresteerde de man. 
 
Inbrekersgilde opgerold in Amersfoort 
Negen verdachten van een serie woninginbraken in 
Amersoort en omgeving zijn in de lente van 2017 
opgepakt door het inbrakenteam van de politie. 
Hun buit bestond vooral uit geld, computer- en 
fotoapparatuur, sieraden en muziekinstrumenten.  
Ze liepen tegen de lamp, toen ze de goederen 
inleverden bij een opkoper in Amersfoort. 
 
Werkloze fietsenklusser beboet in Delft 
Tijdens een registercontrole ontdekten boa’s in 
Delft dat een man wel heel vaak fietsen te koop 
aanbood bij een fietsenhandelaar, zo’n vijftig keer 
in twee maanden tijd. Omdat de fietsenhandelaar 
alleen de voornaam noteerde in zijn register - 
waarvoor hij geverbaliseerd is - kostte het enig 
vernuftig speurwerk om de aanbieder van de 
fietsen te achterhalen. Eenmaal opgespoord gaf de 
man toe regelmatig fietsen op te knappen en door 
te verkopen. Over de herkomst van de fietsen bleef 
hij vaag. Gezien het grote aantal fietsen dat hij 
onder handen nam, werd hij aangemerkt als 
opkoper. Hij kreeg daarom een bekeuring vanwege  
het niet bijhouden van een inkoopregister. De 
sociale recherche zit hem op de hielen, omdat hij 
een uitkering heeft en inkomsten heeft verzwegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Helingcontroles in Den Bosch 
Tijdens de helingdag die de politie in Den Bosch op 
29 maart organiseerde, zijn maar liefst 38 
autobedrijven gecontroleerd.  Ook in de 
binnenstad werden een aantal bedrijven bezocht. 
De meeste opkopers blijken zich goed aan de 
registratieplicht te houden. De politie hoefde 
slechts één keer een proces-verbaal op te maken. 
Daarnaast is een burger die stelselmatig fietsen 
inkoopt, opknapt en verkoopt, uitgenodigd voor 
een gesprek op bureau vanwege de verkoop van 
een gestolen fiets eerder dit jaar.  
 
180 uur werkstraf voor fietsenhandelaar Dordrecht 
Een rijwielhandelaar in Dordrecht kreeg vorig jaar 
bezoek van de politie, omdat hij al tien dagen niets 
had ingevoerd in het DOR. Tijdens de controle trof 
de politie elf verdachte fietsen aan, waarvan er 
acht als gestolen geregistreerd stonden. Ook vond 
de politie in een bak 45 doorgezaagde sloten. Vier 
dagen later trof de politie opnieuw zes verdachte 
fietsen aan, waarvan er vier aantoonbaar gestolen 
waren. Voor de gemeente was de maat vol: de 
zaak werd voor één maand gesloten. De rechter 
deed er een schepje bovenop met een taakstraf 
van 180 uur voor de eigenaar van de zaak. 
 
Horlogedieven gesignaleerd in Den Haag 
Een opkoper in Den Haag rook in april onraad toen 
twee mannen hem een horloge probeerden te 
verkopen en alarmeerde de politie. Die kwam er al 
snel achter dat het horloge gestolen was bij een 
woningoverval in februari in Zoetermeer. De alerte 
opkoper kon de camerabeelden van de beide 
mannen aan de politie overhandigen. 
 
Gestolen fietsen aangetroffen in Gilze en Rijen 
Tijdens een helingcontrole bij opkopers in Gilze en Rijen 
hebben de politie en boa’s in diverse stallingen acht 
gestolen fietsen gevonden. De meeste fietsen konden 
teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. 
 
Winkeldieven uit Haarlem online opgespoord 
Twee mannen uit Haarlem zijn begin dit jaar 
gearresteerd voor de diefstal van kite-spullen ter 
waarde van 1.000,-, die tijdens een winkeldiefstal 
ontvreemd waren. De eigenaar zag dat zijn spullen 
voor 85,- online te koop werden aangeboden en 
schakelde de politie in. 
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Inbreker Leeuwarden gepakt dankzij Stop Heling 
Van gestolen goederen moest hij niets hebben. 
Daarom meldde een man zich via Stop Heling bij de 
politie met een recent aangeschafte tweedehands 
camera en laptop. Nader onderzoek wees uit dat 
de goederen bij een woninginbraak in Leeuwarden 
ontvreemd waren. Dankzij het nauwkeurige 
signalement kon de verkoper van de gestolen 
camera en laptop alras ingerekend worden. 
 
Buurman op inbrekerspad in Leeuwarden  
Een inwoner in Leeuwarden deed aangifte van de 
diefstal van zijn laptop uit zijn woning. Een volle hit 
in DOR bracht de politie meteen op het spoor van 
de bovenbuurman van het slachtoffer. 
 
Volle hit na insluiping in Leeuwarden 
Een aangifte van diefstal leidde in Leeuwarden wel 
heel snel tot een aanhouding. Op 3 maart 
constateerde een man bij zijn thuiskomst om 16.30 
uur dat zijn tablet gestolen was na een insluiping. 
Hij deed meteen aangifte bij de politie, die om 
18.00 uur de gegevens in BVH zette. Een volle hit 
van het DOR liet niet lang op zich wachten. De 
tablet bleek om 16.50 uur verkocht te zijn aan een 
opkoper. De insluiper werd gearresteerd. 
  
Dankzij DOR 3 inbraken in Leeuwarden opgelost 
De Friese hoofdstad is goed bezig met het DOR. 
Nog een succes bereikte ons uit het hoge Noorden. 
Twee inbrekers werden op 31 januari op heterdaad 
betrapt. Na raadpleging van het DOR bleek een van 
de daders diezelfde dag voor 1.050,- aan sieraden 
ingeleverd te hebben bij een opkoper. Ook die 
bleken afkomstig van een woninginbraak. Het 
slachtoffer was zichtbaar emotioneel toen het zo 
snel een aantal kostbare erfstukken terug kon 
krijgen. Het spoor van de aangehouden inbrekers 
leidde voorts via het DOR naar een inbraak in juli 
2016. Daarbij werden juwelen buitgemaakt, die 
voor 1.900,- verkocht waren aan een opkoper. De 
juwelen waren al omgesmolten, maar de juwelier 
had foto’s gemaakt waardoor de sieraden toch 
herkend konden worden door het slachtoffer. Die 
was opgelucht, omdat zij een familielid ervan 
verdacht de inbraak te hebben gepleegd. Dat bleek 
dus niet het geval. 
 
12 maanden cel voor heling telefoons in Nijmegen 
Een opkoper van 773 mobiele telefoons in 
Nijmegen is door de rechtbank veroordeeld tot 12 
maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Hij kocht 
de telefoons van een vrouw, die in een jaar tijd een 
groot aantal abonnementen bij Vodafone afsloot 
en daarbij steeds een gratis telefoon kreeg. De 
telefoons verkocht ze, de abonnementen betaalde 
ze niet. De opkoper wist dat de vrouw Vodafone 

oplichtte en kocht desondanks de telefoons. Hij 
maakte daarmee een winst van 60.000,-. Hij kreeg 
voor heling een hogere straf dan de oplichtster, 
omdat hij als professionele handelaar geacht 
mocht worden eerlijk handel te drijven. 
 
Gestolen cirkelzaag gevonden in Roosendaal 
Tijdens een controle eind april op de vrijmarkt in 
Roosendaal troffen de politie en gemeentelijke 
handhavers een cirkelzaag aan die in 2013 gestolen 
was. De verkoper was zich van geen kwaad bewust 
en verklaarde de zaag via Marktplaats gekocht te 
hebben. Een goed moment voor de politie om de 
mogelijkheid van controle op diefstal via Stop 
Heling onder de aandacht te brengen. 
 
Waarschuwingsbrieven verspreid in Twente 
De politie in Twente heeft waarschuwende brieven 
gestuurd naar mensen die zich mogelijk schuldig 
maken aan heling. De geadresseerden werden 
geselecteerd op basis van informatie uit het DOR, 
bijvoorbeeld omdat ze regelmatig waardevolle 
sieraden verkochten aan goudinkopers. 
 
Nieuws van divers pluimage 
 
• In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, dat in mei 

is verschenen, wordt uitgebreid ingegaan op de 
woekerende werking van heling, de impact op 
de samenleving en de verwevenheid met 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 
Heling is een wijdverspreid fenomeen, maar er 
wordt vrijwel geen aangifte van gedaan. Omdat 
de precieze omvang en schade hierdoor 
onbekend zijn, wordt de dreiging voor de 
samenleving aangeduid als ‘witte vlek’. 

• In Arnhem heeft de politie een team bestaande 
uit vijf personen ingesteld dat zich geheel mag 
wijden aan de aanpak van heling. 

• Op 16 oktober gaat de jaarlijkse campagne 
tegen heling van het ministerie van VenJ weer 
van start. Dit jaar zal extra aandacht besteed 
worden aan de strafbaarheid van heling. 

• In het decembernummer van het tijdschrift 
Opportuun van het Openbaar Ministerie is 
uitgebreid aandacht besteed aan Stop Heling, de 
landelijke implementatie van het DOR en de 
resultaten van het onderzoek Focus op heling. 

• Op het bedrijventerrein Spaanse Polder tussen 
Rotterdam en Schiedam is de bestrijding van 
heling voortvarend ter hand genomen. De  
helingaanpak staat daarbij in het teken van het 
tegengaan van ondermijnende criminaliteit. 

• Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
heeft heling opgenomen in het Actieprogramma 
Veilig Ondernemen 2017-2018. 



Feiten en cijfers Stop Heling en DOR 
 
1.213.515 gestolen spullen in database Stop Heling  
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 Stop 
Heling en DOR. Achter Stop Heling 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 
1.213.515 gestolen goederen. Burgers en bedrijven 
die een tweedehands goed willen kopen, kunnen 
op basis van het serienummer via de website of 
app van Stop Heling controleren of dit als gestolen 
geregistreerd staat. Treffers kunnen via een 
meldknop doorgegeven worden aan de politie.  
 
2.037.158 zoekvragen in database Stop Heling  
In 2016 zijn 2.037.158 zoekvragen gedaan in de 
database van Stop Heling. Dat zijn gemiddeld 5.597 
zoekvragen per dag. In het eerste trimester van 
2017 ligt het aantal zoekvragen op 639.355. 
 
DOR bij opkopers in 296  gemeenten ingevoerd 
Voor opkopers van tweedehands goederen is het 
digitale inkoopregister DOR ontwikkeld: op basis 
van 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 Stop Heling. 
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 296 
gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. 
 
Overzicht invoering DOR 2013-2017  
 
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 (ketens van) opkopers is een 
interface ontwikkeld, waarmee hun 
administratie direct aangesloten wordt op het 
DOR, zodat zij niet dubbel hoeven in te voeren.  

• Voor acht branches is een branchespecifiek veld 
in DOR ontwikkeld. 

• Voor vragen en het oplossen van technische 
problemen met (de aansluiting op het DOR) is 
het mailadres helpdesk@stopheling.nl ingericht. 

 
Technische maatregelen Stop Heling 
• 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 Stop 
Heling 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). 

• 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. 



• Voor opsporingsonderzoek naar aanleiding van 
handel op Marktplaats is begin 2014 een 
informatiepunt ingericht. 

 
Organisatorische maatregelen gemeenten 
• Voor het inrichten van meldpunten bij 

gemeenten op basis van art. 437ter is sinds 
oktober 2016 een geautomatiseerde tool 
beschikbaar, het Digitale Opkopers Loket (DOL), 
dat gekoppeld is aan het DOR. 39 gemeenten 
maken inmiddels gebruik van het DOL. 

 
Organisatorische maatregelen opkopers 
• Met de Kamers van Koophandel zijn afspraken 

gemaakt over het leveren van overzichten van 
opkopers per eenheid. 

• Opkopers aangesloten op DOR kunnen gebruik 
maken van SODA, de Service Organisatie Directe 
Aansprakelijkstelling, om op de daders de 
directe en indirecte schade te verhalen als zij 
een goed te goeder trouw hebben ingekocht en 
achteraf blijkt dat het gestolen is en in beslag 
wordt genomen. Na een pilot in 2014 in 
Midden-Nederland is de werkwijze medio 
oktober 2015 landelijk ingevoerd. 

• Voor opkopers is een ID-cover geproduceerd, 
waarmee ze identiteitsbewijzen kunnen 
scannen terwijl de privacygevoelige informatie 
afgedekt wordt. 

 
Voorlichting burgers 
• In 2015 en 2016 heeft het ministerie van VenJ 

campagne een landelijke campagne tegen heling 
gevoerd. Die spitste zich enerzijds toe op het 
checken van het serienummer op Stop Heling 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 Stop Heling 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. 

• Via de website van VNO-NCW worden opkopers 
geïnformeerd over hun wettelijke verplichtingen 
rond art. 437Sr en de voordelen van DOR. Ook 
worden ondernemers opgeroepen hun eigen 
bedrijfsgoederen te registreren. 

 
Voorlichting Openbaar Ministerie 
• Informatie over heling wordt opgenomen op de 

kennissite HIC in wording. 
 
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 er 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 onderzoek uitgevoerd naar de 

markt en aanpak van heling.  Het rapport is op 
15 september 2016 aan de Tweede Kamer 
aangeboden.. 

 
Internationaal 
• De Nederlandse helingaanpak is nogal uniek. 

Daarom zijn begin 2016 presentaties gegeven bij 
Europol. Vooral België, Engeland en Noorwegen 
hebben veel belangstelling. 

 
 
 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief Stop Heling is een uitgave van 
het project ‘Landelijke implementatie DOR 2013-
2017’ 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  i.l.van.erpecum 
@minvenj.nl. Op deze mailadressen zijn ook 
nieuwtjes uit het land over de aanpak van heling 
welkom! 


