HELING

Samenwerken in de
strijd tegen heling

Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze
vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden
kunnen slijten. Een effectieve bestrijding van heling is dan ook van groot
belang. Zonder helers geen stelers, of in ieder geval minder! Gemeenten,
politie, opkopers van tweedehands goederen en burgers kunnen ieder hun
steentje bijdragen aan het voorkomen van heling. Daarbij kunnen ze gebruik
maken van het Digitale Opkopers Register, dat sinds januari 2013 landelijk
uitgerold wordt, en van de website stopheling.nl. In deze folder vindt u meer
informatie hoe u het Digitale Opkopers Register en stopheling.nl kunt
inzetten in de strijd tegen heling.

Wet- en regelgeving
Heling is strafbaar. Daarnaast gelden enkele wettelijke verplichtingen die de
bestrijding van heling ondersteunen. Zo zijn handelaren in gebruikte en
ongeregelde goederen verplicht de gemeente schriftelijk op de hoogte te
stellen van het feit dat hij van het opkopen van deze goederen zijn beroep of
gewoonte heeft gemaakt.
Daarnaast dienen opkopers élke aankoop van gebruikte en ongeregelde
goederen te registreren in een inkoopregister. In dit genummerde register
noteren zij de datum van verkrijging en een omschrijving van het opgekochte goed – waar mogelijk voorzien van soort, merk en (serie)nummer – en
daarnaast de naam en het adres van degene die het goed aangeboden heeft.
Voor opkopers van koper(legeringen) tegen contante betaling geldt de
aanvullende eis dat zij ook het nummer, land van herkomst en type
identiteitsbewijs van de aanbieder moeten noteren.
Ten slotte kunnen gemeenten bij APV een verkoopregister verplicht stellen,
waarin de opkoper elke verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen
moet noteren.

Het Digitale Opkopers Register
Het Digitale Opkopers Register (DOR) is, zoals de naam al aangeeft, een
digitale versie van het inkoopregister. Alle wettelijk verplichte elementen
van de registratie- en legitimatieplicht zijn hierin opgenomen. Het DOR
staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen.
Daardoor geeft het de politie meteen een seintje als een goed aangeboden
wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Voordelen voor de opkopers
Voor de opkopers biedt de gratis aansluiting op DOR een aantal voordelen.
Zo vereenvoudigt het DOR voor hen de wettelijk verplichte registratie van
opgekochte tweedehands goederen. Dankzij de verbinding van het DOR
met de registers van gestolen goederen wordt de opkoper bovendien beter
beschermd tegen heling. Als hij gestolen goederen opkoopt, maakt hij zich
immers schuldig aan een strafbaar feit. Dit kan ertoe leiden dat de politie
het gestolen goed in beslag neemt, de opkoper financieel gedupeerd
achterblijft en vervolgd wordt voor heling. Ten slotte helpt de opkoper met
de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden door de afzetmarkt
voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten.

Stopheling.nl
Ook burgers kunnen bijdragen aan het tegengaan van heling. De website
stopheling.nl geeft op basis van het ingevoerde serienummer aan of een
tweedehands goed als gestolen gesignaleerd staat bij de politie. Met de
gelijknamige app kunnen consumenten deze serienummers, streepjescodes
en kentekenplaten ook scannen, voordat ze besluiten tot aanschaf van het
tweedehands goed. Bij een hit kunnen zij meteen via stopheling.nl een
melding doen die terechtkomt bij de politie-eenheid waar de eerdere
aangifte van diefstal is opgenomen.

Essentieel voor het welslagen van stopheling.nl en het DOR is dat er altijd
aangifte van diefstal wordt gedaan. Zonder die aangifte geen hit bij de
opkoper en bij de consument die een tweedehands goed wil aanschaffen
dat van diefstal afkomstig is. Stopheling.nl biedt de extra mogelijkheid om
alle serienummers te noteren en op te slaan van (nieuwe) goederen die
burgers in hun bezit hebben. Dit vergemakkelijkt de aangifte en traceerbaarheid na diefstal.

Rol van de politie
De politie heeft bij de aanpak van heling vooral een repressieve taak. Zij
draagt zorg voor een zo volledig mogelijke beschrijving van het gestolen
goed in de aangifte, houdt de registers van de gestolen goederen actueel en
treedt op als er een melding komt van het DOR of stopheling.nl dat een
gestolen goed aangeboden wordt. Daardoor kunnen meer dieven opgespoord en vervolgd worden.

Rol van de gemeente
Ook gemeentes hebben een rol bij de aanpak van heling. Zij dienen er – zo
nodig samen met de politie – op toe te zien dat er een actueel overzicht is
van de opkopers in de gemeente en dat de opkopers voldoen aan hun
wettelijke meldplicht. De gemeente kan ook een stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het aansluiten van de opkopers op het DOR en de
naleving van de registratie- en legitimatieplicht. Sinds 2013 hoeft de
handhaving van de registratie- en legitimatieplicht niet meer uitsluitend
door de politie uitgevoerd te worden, maar mogen hiervoor ook buitengewoon opsporingsambtenaren in domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) ingezet worden.

Aansprekende resultaten
Dankzij het DOR en stopheling.nl kunnen aansprekende resultaten geboekt
worden tegen heling en de daarmee verbonden vermogenscriminaliteit.
Tijdens een eerste pilot in Apeldoorn werden in slechts een half jaar tijd 44
verdachten aangehouden en 68 zaken opgelost. De landelijke uitrol is in
2013 voortvarend van start gegaan. In dat jaar is het DOR onder 64 gemeenten, verspreid over negen politie-eenheden, geïmplementeerd en werden
628 opkopers aangesloten. Stopheling.nl werd 330.000 keer geraadpleegd,
de bijbehorende app 38.500 keer gedownload en 750.000 goederen werden
in de database van stopheling.nl opgeslagen. Opkopers, burgers, gemeenten en politie, samen zijn we op de goede weg!

Informatie
Ook geïnteresseerd in aansluiting op het DOR in uw gemeente? In de
politie-eenheden staan begeleiders van de lokale invoering voor u klaar om
u in dit traject bij te staan. Voor meer informatie kunt u terecht bij: maaike.
van.den.berg@no-gelderland.politie.nl.

