Waarborg voor kwaliteit
De werkwijze van SODA staat onder toezicht van Stichting DAAD.
Deze stichting waakt niet alleen over de kwaliteit maar biedt ook een
klachtenregeling aan voor alle betrokkenen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, VNO/NCW-MKB
Nederland en het Verbond van Verzekeraars vormen de raad van
toezicht van DAAD.

Voor meer informatie kijkt u op:
www.so-da.nl/heling/relaties
https://opkopersregister.stopheling.nl
www.politie.nl
www.daad.nu

De heler
betaalt

Aangifte Heling en Directe Aansprakelijkstelling

Aangifte Heling en Directe Aansprakelijkstelling

Waarom aangifte doen

Bij het inkopen van artikelen loopt u het risico dat u te maken krijgt met gestolen waar. Het
in bezit hebben van gestolen goederen is heling en is altijd strafbaar.
Daarom is het belangrijk dat u:

Door aangifte te doen tegen de verkoper
(heler) en hem vervolgens aansprakelijk te
stellen, kunt u de geleden schade vergoed
krijgen. Met uw aangifte kan de politie
een onderzoek starten om de dader op te
sporen en aan te houden.

•
•

vóór de inkoop altijd op www.stopheling.nl controleert of de artikelen als gestolen
geregistreerd staan;
en de gegevens van de verkoper en de artikelen registreert in het Digitaal Opkopers
Register (DOR).

Ook controleren steeds meer opkopers op
www.stopheling.nl of artikelen als gestolen

geregistreerd staan en registreren zij de
inkoop in het opkopersregister.
Hierdoor is het voor de dieven moeilijker
om gestolen artikelen door te verkopen.
Zo worden er steeds meer gestolen
artikelen teruggevonden en meer zaken
opgelost. En helpt u de politie om diefstal
en heling te bestrijden.
Samenwerken loont, criminaliteit niet.

Schade verhalen
Blijkt achteraf dat u te goeder trouw gestolen
artikelen heeft gekocht, dan heeft u een aanzienlijke
schadepost. Directe schade omdat de politie de
gekochte gestolen artikelen in beslag neemt en indirecte schade omdat u tijd kwijt bent aan de transactie
bij de inkoop, het doen van aangifte en de administratieve afhandeling.
Slachtoffers van heling kunnen de schade verhalen
op de heler via Stichting ServiceOrganisatie Directe
Aansprakelijkstelling (SODA). Zij werkt samen met de
politie.

Schadevergoeding
De vergoeding voor de directe schade is het
inkoopbedrag van de gestolen artikelen, inclusief
BTW, zoals dit is ingevoerd in het opkopersregister.
Het indirecte schadebedrag heeft SODA vastgesteld
op € 206,-. Zij brengt alleen bij een succesvolle
incasso € 55,- in rekening voor haar bemiddeling en
15% van het inkoopbedrag voor het incasseren van de
directe schade. SODA keert uit nadat de heler heeft
betaald.

Wat moet u doen voor vergoeding door SODA
SODA vergoedt jaarlijks tonnen aan benadeelde ondernemers
SODA is de bedenker van de aanpak Overlastdonatie en Afrekenen met winkeldieven.
Zij heeft jarenlange ervaring met het incasseren van de schadevergoeding voor winkeliers.
Jaarlijks maakt zij in totaal tonnen aan euro’s over op de rekeningen van benadeelde ondernemers.

1.
2.
3.
4.
5.

Registreer in het opkopersregister uw inkoop.
Kijk op www.stopheling.nl of in de app Stop Heling of het artikel gestolen is.
Doe aangifte bij de politie.
Samen met de politie vult u in het opkopersregister het formulier ‘Aangifte Heling’ in.
Om de verkoper aansprakelijk te stellen en de schadevergoeding te vorderen, vult u
het SODA-formulier ‘Kennisgeving Directe Aansprakelijkstelling’ in.

