
 

 

 

 

 

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 2017 
in totaal 7.205 treffers via het DOR gerealiseerd. 
Na de eerste vier maanden van 2018 staat de teller 
op 1.776 hits.  
 

 
 
Onderstaand een greep uit de successen die de 
opsporing met het DOR en de aanpak van heling 
boekte. 
 
Amsterdam Wapens en munitie bij opkoper  
Een opkoperscontrole bij een goudhandelaar in 
Amsterdam-Oost heeft geleid tot de vondst van 
een geladen vuurwapen, munitie en traangas. Op 
last van de burgemeester is de winkel voor 
onbepaalde tijd gesloten. 
 
Amsterdam Fietsenwinkel blijft gesloten 
Een vrouw die in een Amsterdamse fietsenwinkel 
haar eigen gestolen fiets kreeg aangeboden, 
vormde de directe aanleiding voor de politie om 
een opkoperscontrole uit te voeren. Daaruit kwam 
naar voren dat geen enkele van de 49 aanwezige 
fietsen geregistreerd was in het inkoopregister. 
Acht fietsen werden gecheckt op diefstal; vijf 
bleken gestolen. Het besluit van de burgemeester 
om de winkel te sluiten hield in mei stand voor de 
voorzieningenrechter; van goeder trouw van de 
opkoper kon geen sprake zijn, aangezien duidelijk 
met de framenummers was geknoeid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assen Juwelendieven aangehouden  
Drie jongens die bij een Goudwisselkantoor in 
Assen een zak met sieraden wilden verkopen, zijn 
in de kraag gevat. De opkoper vertrouwde het niet 
en belde de politie. Dankzij het goede signalement 
kon het drietal even later aangehouden worden. 
De zak met sieraden hadden ze even tevoren in de 
bosjes weggemoffeld. Een politiehond speurde de 
buit op. 
 
Breda Illegalen aangetroffen bij opkoperscontrole  
Eind mei voerde de politie in Brabant in elf 
gemeenten een uitgebreide controle uit bij 
handelaren in tweedehands goederen. Bij enkele 
opkopers is proces-verbaal opgemaakt vanwege 
overtreding van de registratieplicht. Eén handelaar 
in Breda werd betrapt op illegale bewoning en 
illegale tewerkstelling. 
 
Den Haag Rovershol van juwelier opgerold  
Een juwelier in Den Haag deed regelmatig midden 
in de nacht zijn rolluiken omhoog om een groepje 
jongemannen binnen te laten. Dit wekte de 
argwaan van de politie. Uit nader onderzoek bleek 
dat de jongelui met een gehuurde auto tientallen 
inbraken pleegden in Den Haag, Voorburg, Rijswijk 
en Rijnsburg. De buit verzilverden ze meteen bij de 
juwelier, die alleen al aan goud voor zo’n 100.000 
euro liet omsmelten. Een boekhouding hield hij 
natuurlijk amper bij. Tijdens een doorzoeking in de 
winkel stuitte de politie volgens het OM op een 
rovershol, waar kussenslopen vol kostbaarheden, 
medailles, melktandjes en gehaakte schilderijen 
werden aangetroffen. 
 
Den Haag Mobiele bende opgerold  
Na anderhalf jaar intensief politieonderzoek heeft 
het OM een Afghaanse bende voor de rechter 
gebracht vanwege de heling van cosmetica, kleding 
en mobiele telefoons. Ze kochten de gestolen 
spullen van Oost-Europese mobiele bendes, die in 
Nederland de winkels plunderden. Alleen al de 
hoofdverdachte Walid O. verdiende volgens het 
OM 1,5 miljoen euro met de verkoop van de 
gestolen goederen via speciaal daarvoor opgezette 
bedrijfjes. Walid O. wordt ook verdacht van de 
gewelddadige poging tot ontvoering van de 
eigenaar van een telefoonwinkel. De ontvoering 
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mislukte omdat het 145 kilo wegende slachtoffer 
niet in het busje kon worden geduwd.  
 
Hoevelaken Tractor na vier jaar teruggevonden  
Vier jaar heeft een inwoner van Hoevelaken op 
internet gezocht naar zijn gestolen tractor. Onlangs 
werd zijn vasthoudendheid beloond, toen hij op 
Marktplaats een exemplaar zag dat verdacht veel 
op zijn eigendom leek. Met zijn zoon nam hij een 
kijkje en wist het toen zeker: dit was zijn oude 
vierwieler. De politie was snel ter plaatse, waarna 
de Marktplaats-aanbieder is aangehouden voor 
heling. De rechtmatige eigenaar kon begeleid door 
een politiewagen met zwaailicht  meteen met zijn 
tractor naar Hoevelaken rijden. Hij was nog in het 
bezit van de reservesleutels van zijn tractor. 
 
Leeuwarden DOR signaleert gestolen mobieltje 
Dankzij een full hit in DOR werd een gestolen 
mobieltje bij een opkoper in Leeuwarden 
aangetroffen. De telefoon bleek ontvreemd uit een 
personeelslocker in een hotel in Drachten. Tegen 
de aanbieder van de telefoon is een strafrechtelijk 
onderzoek ingesteld. 
 
Leeuwarden Game is over 
Bij een controle van een opkoper in Leeuwarden 
viel het de politie op dat twee spelcomputers 
ingeleverd waren door een persoon die ook 
verdachte was van een woninginbraak in Drachten. 
Bleek dat uitgerekend bij deze inbraak de twee 
spelcomputers ontvreemd waren. 
 
Nijkerk Celstraf voor handel navigatiesystemen 
Een handelaar in auto-onderdelen is door de 
rechter veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 
8 maanden voorwaardelijk vanwege witwassen en 
gewoonteheling. De opkoper verkocht regelmatig 
gestolen autoradio’s en navigatiesystemen. Hij was 
hiervoor meerdere malen door de politie op de 
vingers getikt, maar ging onverdroten voort met 
zijn handelspraktijken. Vanwege zijn consequente 
weigering een inkoopregister bij te houden kreeg 
hij een boete van 2.500 euro. 
 
Nijmegen Dief laptop valt door Stop Heling-mand  
Een 19-jarige inwoner van Beek liep in juni tegen 
de lamp, toen hij in Nijmegen een laptop te koop 
aanbood. De alerte winkelier checkte zijn aankoop 
naderhand op de site van Stop Heling. Dat leverde 
een treffer op: de laptop bleek in januari 
ontvreemd te zijn bij een inbraak. De jongeman is 
in zijn woning in Beek aangehouden. 
 
Roosendaal Oud dametje betrapt op heling  
Dat een net oud dametje een gestolen fiets te 
koop aanbiedt, ging het voorstellingsvermogen van 

een fietsenhandelaar in Roosendaal te boven. Hij 
verzuimde dan ook een check te doen in Stop 
Heling. De politie kreeg echter wel een seintje van 
het DOR en ging op onderzoek uit. Wat bleek: het 
oude dametje had zelf vier jaar geleden aangifte 
gedaan van de diefstal van dezelfde fiets die ze nu 
verkocht had. Ze verklaarde tegenover de politie 
dat ze haar fiets vier weken na de aangifte 
teruggevonden had. Intussen had ze van het geld 
van de verzekeraar een nieuwe fiets gekocht, maar 
er niet aan gedacht te melden dat haar oude fiets 
terecht was. Ze voelde zich nu ernstig bezwaard 
door haar handelen en beloofde het 
verzekeringsgeld direct terug te storten op de 
rekening van de verzekeringsmaatschappij.   
 
Rotterdam DOR lost inbraakgolf op  

 
Een inbraakgolf in maart in Rotterdam-Zuid was al 
een tijd onderwerp van onderzoek van de recherche. 
Dankzij het DOR kwam het onderzoek in een 
stroomversnelling. Bij een nieuwe inbraak in april 
werden namelijk sieraden ter waarde van 
duizenden euro’s gestolen. Een treffer in het DOR 
leidde de politie vervolgens naar een juwelier in 
het centrum, waar ze een groot deel van de 
gestolen sieraden aantrof. Een spoeddoorzoeking 
in de woningen van de aanbieders volgde, alwaar 
nog meer gestolen goederen werden aangetroffen. 
Veel sieraden konden geïdentificeerd worden, 
omdat de gedupeerde eigenaren foto’s hadden 
gemaakt van hun kostbaarheden. Dit was van grote 
meerwaarde in het onderzoek. Inmiddels zijn tot 
begin juni acht jongeren aangehouden op 
verdenking van minstens tien inbraken. In Zuid is 
de inbraakgolf nadien geluwd.  
 
Rotterdam Van heler via DOR naar steler 
Toen de bestuurder van een gestolen auto 
aangehouden werd, werd hem aanvankelijk alleen 
heling ten laste gelegd, omdat niet bewezen kon 
worden dat hij degene was die de autosleutels bij 
een inbraak ontvreemd had. Een blik in het DOR 
bracht echter meer licht in de zaak. De verdachte 
bleek allerlei goederen bij opkopers ingeleverd te 
hebben, die tijdens de inbraak in de Rotterdamse 
woning verdwenen waren. Zo werd de heler alsnog 
een steler. 

Foto: Politie Rotterdam 



Vinkel HA-HA heling 
HA-HA is geen geldig 
kenteken. Agenten in 
Vinkel hoefden dan ook 
niet lang na te denken 
toen ze een scooter met 
HA-HA voorbij zagen 
komen. De bestuurder 
had geen rijbewijs. De 
scooter zou hij voor 180 
euro gekocht hebben; te 
mooi om waar te zijn. 
Omdat het identificatie-
nummer  verwijderd 
was, gaat de politie 
ervan uit dat de scooter 
gestolen is. 
 

 
Woerden DOR leidt naar gereedschapsdief   
Dankzij de controle van het DOR is een dief van 
gereedschap tegen de lamp gelopen. De politie 
kwam hem op het spoor, omdat hij bij herhaling 
spiksplinternieuw gereedschap bij een opkoper in 
Woerden aanbood. Hij vergaarde dit gereedschap 
door het als zogenaamde medewerker van een 
bedrijf op rekening te kopen. De rekening werd 
echter nooit betaald. Bedrijven in Amsterdam,, 
Lopik, Leusden, Nieuwegein, Utrecht en Putten zijn 
hierdoor voor ruim 34.000 euro opgelicht. 
 
Wormerveer 3  miljoen verbeurd verklaard   
De eigenaar van een garagebedrijf in Wormerveer,, 
zijn broer en een monteur zijn veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van 48, 30 en 30 maanden voor 
witwassen en gewoonteheling van auto’s en auto-
onderdelen. Bij het bedrijf werd 3,3 miljoen euro 
contant aangetroffen, verpakt in boterhamzakjes 
en verstopt in een koelbox, toilet, autobanden en 
boodschappentas. De 3,3 miljoen euro is voor het 
grootste deel verbeurd verklaard. 
 

Nieuws van divers pluimage 
 

 Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
eind mei een factsheet gestuurd naar alle 
opkopers die aangesloten zijn op het DOR, met 
informatie over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

 In juli komt een e-learning beschikbaar voor 
boa’s en politie over de uitvoering van controles 
bij opkopers. Boa’s kunnen de e-learning volgen 
via een beveiligde site van het CCV. Meer 
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 De database van Stop Heling bevatte tot voor 
kort alleen de gegevens van goederen die via 
diefstal zijn ontvreemd. Onlangs zijn hieraan de 

aangiftes toegevoegd van goederen die via 
oplichting zijn verkregen.  

 Het politieteam in IJsselwaarden (Doesburg, 
Dieren, Rheden en Velp) schakelt bij wijze van 
proef burgers in om gestolen spullen op te 
sporen die online te koop worden aangeboden. 
Veel gestolen spullen worden via verkoopsites 
verkocht, maar de politie ontbeert voldoende 
mankracht om die allemaal in cyberspace op te 
sporen. Als de proef een succes is, wordt deze 
tot een landelijke politie-app ontwikkeld. 

 Snelle signalering in het Schengen Informatie 
Systeem (SIS) is van belang om gestolen 
goederen in het buitenland op te sporen. Dit 
bleek eens te meer bij de controle die Hongarije 
in april bij de grens met Roemenië uitvoerde. 
Toen de Hongaren vijf buitenboordmotoren in 
een bestelbus aantroffen, die in het SIS niet 
gesignaleerd waren, namen ze voor de 
zekerheid toch nog even contact op met hun 
Duitse collega’s. Die waren gelukkig vertrouwd 
met Stop Heling en ontdekten dat een van de 
buitenboordmotoren in Nederland als gestolen 
geregistreerd stond. Na veel speurwerk kon de 
politie achterhalen dat de overige vier ook 
gestolen waren, waarna de aangiftes alsnog 
opgenomen en de motoren in beslag genomen 
konden worden. 

 

 
 
 

 Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
een overzicht van lokale helingbepalingen 
opgesteld, dat op de website van het CCV is 
geplaatst. Per gemeente wordt aangegeven of: 
- gebruik gemaakt wordt van het Digitaal 

Opkopers Loket (DOL) 
- het DOR aangewezen is als register 
- het verkoopregister bij APV verplicht is 
- vrijstelling voor het verkoopregister mogelijk is 
- bewaartermijnen van toepassing zijn 
- een beleidsnota over heling opgesteld is 
Het overzicht kan boa’s en politie ondersteunen 
bij de controle van de registratieplicht. 
Gemeenten kunnen aanvullingen en wijzigingen 
doorgeven aan joeri.vig@hetccv.nl. 

Foto: Politie Oost-Brabant 

Foto: Landelijke Eenheid 



 Utrecht is gestart met het controleren van de 
registratieplicht van fietshandelaren. De 
controles worden door de gemeentelijke boa’s 
uitgevoerd. 

 In Overbetuwe en Lingewaard is de politie 
begonnen met het steekproefsgewijs controleren 
van opkopers.  De controles moeten vooral een 
preventief effect tegen heling sorteren. 

 In april is de overheidscampagne tegen heling 
van start gegaan. In tegenstelling tot de 
voorgaande jaren, toen de campagne steeds 
één maand duurde, is er thans voor gekozen de 
campagne gedurende het hele verdere jaar te 
vertonen. 
 

 
 

 Bureau Beke voert in opdracht van het 
landelijke programma Computercriminaliteit III 
een onderzoek uit naar de heling van digitale 
gegevens. 

 De implementatie van het DOR is inmiddels vijf 
jaar onderweg. In de jubileumuitgave Stop 
Heling blikken politie, ministerie, gemeente, 
Marktplaats en verzekeraars terug op de 
bereikte resultaten. Een digitale versie van deze 
uitgave is beschikbaar op de website van het 
CCV. 

 
 
 
 
 
 
 

 Alle Algemene Fiets Afhandel Centrales (AFAC’s) 
die gebruik maken van het registratiesysteem 
PerfectView, zijn onlangs via een webservice 
aangesloten op het DOR. 

 Voor opkopers is een sticker ontwikkeld die ze 
op hun voordeur of bij de kassa kunnen plakken 
en waarmee ze aangeven alert te zijn op 
aanbieders van gestolen goederen. De stickers 
zijn net als het overige communicatiemateriaal 
voor de helingaanpak gratis te bestellen bij 
m.grotens@minvenj.nl. 

 

 
 

Feiten en cijfers Stop Heling en DOR 
 
1.256.335  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 
1256.335 gestolen goederen. De top 3 bestaat uit: 
 

PRODUCT 2017-3 2018-1 

FIETSEN 395787 407984 

COMMUNICATIEAPPARATUUR 194877 200177 

COMPUTERS 119931 124172 

 
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.  
 
1.431.752 zoekvragen in database Stop Heling  
In 2017 zijn 1.431.752 zoekvragen gedaan in de 
database van Stop Heling. Dat zijn gemiddeld 3.922 
zoekvragen per dag. In het eerste trimester van 
2018 ligt het aantal zoekvragen op 405.876. 
 
DOR bij opkopers in 303  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 303 
gemeenten opkopers aangesloten op het DOR. 
 

 
COLOFON 

Deze nieuwsbrief Stop Heling is een uitgave van 
het project ‘Landelijke implementatie DOR 2013-
2018’ 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! 


