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Heling van gestolen spullen is strafbaar, maar veel men-

sen hebben het (on)bewust wel eens gedaan. Via 

www.stopheling.nl willen politie en justitie dit fenomeen 

aanpakken en dieven de wind uit de zeilen nemen. Den 

Haag Wesley heeft naast zijn normale werk zo zijn han-

deltjes.   

Wat merkshirtjes hier, goedkope sigaretten daar en meer. 

'Mij zijn ook wel Viagrapillen, fotocamera's en laptops 

aangeboden, zodat ik die weer kon doorverkopen', zegt 

Wesley, die niet met zijn echte naam in de krant wil. 

Niemand hoeft immers te weten dat hij wel eens sjachert 

in spullen die 'van de vrachtwagen zijn gevallen' of nep 

zijn, zeker de politie niet. 'Dat spul wordt dan door een 

Malle Pietje aangeboden. Vaak is het vaag waar het 

vandaan komt. Daar praat je niet over, dat is een soort 

code', zegt Wesley. Hij realiseert zich donders goed dat 

hij zich schuldig maakt aan heling als het gaat om gesto-

len goederen, een strafbaar feit waar 250 euro boete op 

staat. 'Ik zeg het zelfs tegen de "klanten": let op, het kan 

gestolen zijn.' Maar niemand maakt zich daar druk om, 

voor een goede prijs willen mensen blijkbaar best een 

strafbaar feit plegen. Dat is gewoon een feit, weet ook 

criminoloog Ben Rovers. 'Bij een mooie aanbieding 

stellen de meeste mensen geen vragen.' Om heling stren-

ger aan te kunnen pakken, doen politie en justitie sinds 

gisteren een beroep op de burger. Via de website 

www.stopheling.nl kunnen mensen checken of een dubi-

euze aankoop of aanbieding bij de politie als gestolen 

staat geregistreerd. Rovers is blij verrast. Zo'n site was 

namelijk één van de aanbevelingen uit een onderzoek 

naar heling in Nederland dat hij in 2007 deed samen met 

het Rotterdamse onderzoeksbureau IVO. De resultaten 

uit die studie gelden overigens ook anno 2011 nog, stelt 

Rovers. Het is een markt met vele spelers, van Sjakie in 

de voetbalkantine die wat mp3-spelers te koop heeft tot 

professionele criminele groepen die grote partijen gesto-

len goederen verhandelen. Het kan gaan om merkkle-

ding, gsm's, cosmetica, wasmachines, en zelfs tandpasta. 

'Er moeten miljarden in omgaan', berekende de crimino-

loog. heterdaadje Voor de politie is heling een lastig 

delict omdat het moeilijk is keihard te bewijzen dat ie-

mand daadwerkelijk bewust een heler is. Tenzij er sprake 

is van een heterdaadje bij een verkeerscontrole waar 

gestolen voorwerpen worden aangetroffen of iemand die 

op een gestolen fiets rondrijdt. Soms is er ook sprake van 

toeval zoals de 64-jarige vioolbouwer uit Drachten die 

enkele dagen geleden zijn eigen viool kreeg aangeboden, 

nadat het muziekinstrument was gestolen bij een klant 

die de viool had gehuurd. Hij herkende het muziekin-

strument en waarschuwde de politie die drie mannen 

oppakte op verdenking van heling. Stopheling.nl moet de 

opsporing makkelijker maken, maar is geen wondermid-

del, erkent Rovers. Het is volgens hem afwachten of 

mensen serienummers en andere unieke kenmerken gaan 

noteren en bewaren zodat deze na diefstal aan de politie 

kunnen worden doorgegeven. 'Maar door deze gegevens 

publiek te maken, kunnen potentiële kopers alerter wor-

den. Want die zijn nu vaak vrij naïef', aldus Rovers. 

Vooral het internet is de perfecte plek om gestolen spul 

aan de man te brengen. Het is anoniem en je bereikt in 

één klap een miljoenenpubliek. 'Dat kunnen de dieven tot 

vandaag ongestoord doen', zegt Sander van Golberdinge, 

secretaris Winkelcriminaliteit bij de brancheorganisatie 

Detailhandel Nederland. Gestolen goederen aanbieden 

via een site als Marktplaats wordt door de anti-helingsite 

een stuk riskanter voor dieven, denkt de secretaris. Veel 

winkeliers noteren al nummers van hun koopwaar en 

printen deze info ook op de kassabon. Van Golberdinge: 

'Die nummers heb je nodig voor de garantie. Ik heb thuis 

ook een schoenendoos vol handleidingen en garantiebe-

wijzen.' 
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