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1 INLEIDING 

Een van de uitkomsten van een literatuurstudie noor he
ling (Roell. 1986) was dat er in Nederland weI het een 
en ander aan plannen en suggest i es voor (verbeter i n9 
van) helingbestrijding voor honden is. maar dat er tot 
nu toe vrijwel geen pogingen zijn ondernomen om in~icht 

in de verschillende vormen en de omvang van heling in 
Nederland te verkrijgen. Deze studie is een poging am 
in deze leemte te voorzien. 

Er is weI beschrijvend onderzoek naar heling gedaan 
in de Vereni gde staten en E"geland. Het bekendste en 
uitgebreidste Amerikaanse ondarzoek naar heling is dat 
van Walsh (1977). Zij putte haar gegevens uit de 
politie-dossiers van een grote amerikaanse stad en 
daaruit kWam hat volgende beeld van de typische heler 
naar voren. Het is een blanke man. Van middelbare leef
tijd met een eigen zaak (meestal in de detailhandel of 
horeea) en zonder eerdere veroordelingen (afgezien van 
vekeersovertredingenl. Ook al zijn zij in vele opzichten 
de belangrijkste schakel in het hele circuit van 
gestolen 90ederen en soms de daadwerkel i jke 
organisatoren van vermogensdelicten. toch werdan ZlJ 

noch door de pol i ti e. noeh door de di even van wi a ze 
kopen en vermoedelijk ook niet door han zelf beschouwd 
ais behorend tot de criminele onderwereld. Hat zijn in 
de eerste plaats nette zakenlieden met een legale facade 
waaraehter hun crimi nele gedrag voor de bui tenwereld 
verborgen blijft. 

Uit een Engels onderzoek door Henry (1976) komt een 
heel ander beeld van de typische heler naar voren. Dit 
onderzoek is echter niet gebaseerd op politie-dossiers 
zoals het Amerikaanse onderzoek. maar op participerende 
observaties door de onderzoeker die in het milieu waar 
gestolen goederen circuleren probeerde door te dringen. 
De heler die Henry tegenkwam was geen professionele za
kenman voor wie het kopen en verkopen van gestolen goe
deren in de eerste plaats een economische activiteit is 
maar een (amateur) handelaar voor wie het vooral een 
middel is om sociale relaties aan te knopen en te 
onderhouden. Ze verdi en en met hun handel in gestol en 
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goederen geen geld maar status en zijn verplichten op 
",,; deze wi j ze anderen j egens henzel f. 

Aangezi en verschi llende bronnen van gegevens zulke 
uiteenlopende uitkomsten kunnen opleveren is er bij het 
onderhavige onderzoek vanuit gegaan dat zoveel mogelijk 
aIle beschikbare bronnen geraadpleegd zouden moeten 
worden. Voor de beschrijving van heling in Nederland in 
di t rapport zi jn just i ti e-dossi ers geraadpleegd, ge
sprekken g'lvoerd niet helers en stelers in Huizen van 
Bewaring, met politiemensen die nauw betrokken zijn bij 
helingbestrijding en met verzekeraars, winkeliers, 
kroegbazen, Banken van Lening en veilinguizen. Tenslotte 
heeft de onderzoeker zelf ook enige observaties verricht 
op markten, in kroegen en winkels. De opzet van het 
onderzoek is een (zo volledig mogelijke) beschrijving 
te geven van de heling, de helers en de helingbestrijding 
in Nederland als aanknopingspunt v~~r een discussie over 
een ,aanpak van het probleem. Doel is niet om een kwan
titatief inzicht in de omvang van het probleem te geven 
of te zoeken naar causale verklaringen Voor heling. 

Toch kunnen enige cijfers, hoe onbetrouwbaar en voor 
velerlei ui tleg vatbaar ook, ni et ontbreken. Tussen 
1960 en 1980 is het aantal ter kennis van de politie 
g",komen di efstallen toegenomen van 74.331 tot 482.915 
(ruim 6x), het aantal inbraken van 8.388 tot 171.777 
(ruim 20x) en het aantal helingzaken van 1819 tot 4138 
(ruim 2x). In werkelijkheid is het aantal bij de politie 
gemelde di efstallen in i nbraken nog hoger omdat ni et 
alles wat wordt gemeld uiteindelijk ook in de politie
statistieken (CBS maandstatistiek politie, justitie en 
brandweer) terecht komt (van Dijk en Steinmetz, 1979). 
Het opnemen van processen-verbaal van di efstallen en 
i nbraken moet bi j zulke aantallen weI een van de be
langrijkste werkzaamheden op het politiebureau zijn ge
worden. Oat wordt door pol i ti emense" onmi ddell i jk 
beaamd. Met de toename van de pv' 5 is het oplossi ngs
percentage van di efstallen en i nbraken afgenomen van 
ruim 401 in 1960 tot 171 in 1980. Het oplossingspercan
taga van heling is altljd 1001 gebleven (om een of andere 
reden vaak zelfs iets boven de 1001) omdat de politie 
over hat algemeen aIleen de hel i ngzaken di e ze heeft 
opgelost doorgeeft aan het CBS. Niet aIleen lost de po
litie relatief steeds minder vermogensmisdrijven op, ook 
komt de rechter tot relat i ef steeds mi nder onvoor
waardel i jke veroordel i ngen voor zowel di efstallen en 
inbraken OIls voor heling. 

In 1960 leidde nog ongeveer 141 van de ter kennis van 
de politie gekomen (en bijna 401 van de opgeloste) 
diefstallen en inbraken tot een onvoorwaardelijke ver
oordeling in 1980 was dat afgenomen tot 31 van de ter 
kennis van de politie gekomen diefstallen en inbraken 
(en 141 van de opgeloste). Ook voor heling worden minder 



onvoorwaardeli5ke straffen uitgesproken; in 1960' nag 
voor 66Y. van zowel de ter kennis gekomen als opgeloste 
gevallen van heling, in 1980 is dat 327.. Kortom de po
II tie wordt steeds meer beda! ven onder aangi ften van 
vermogensdelieten, lost daarvan onvermijdelijk rrlatief 
steeds mi nder op en relat i ef steeds mi nder apgeloste 
zaken lei den uiteindelijk tot een veroordeling. Aan he
lingbestrijding, waaraan de politie uit eigen initiatief 
i ets zou moeten doen omdat dilartoe geen externe dwang 
in de vorm vah aangifte bestaat. komt de politie 
steeds minder toe. 

Ho·t aantal aangegeven di efstallen en i nbraken is 
si nds 1960 speetacula i r toegenomen (en versehoven; in 
1960 Was het aantal auto's met een autoradio bij wijze 
vun spreken op de vi ngers van een hand te tellen en 
eassettedesks bestanden al helemaal n i et). Hel i ng is 
volgens de offi ei ele ei jfers "eel mi nder stormachti 9 
toegenomen. We mogen echter wei aannemen dat hel i ng 
"ri jwel even sterk is toegenomen als di efstal en i n
braak; del i cten waarbi j nu eenmaal nog steeds wordt 
geheeld. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de buH van diefstal 
tegenwoordig minder vaak wordt geheeld dan vroeger. De 
sterke toename Van het aantal vermogensdelicten waarmee 
de pol i ti e nu wordt geconfronteerd, heeft ertoe gelei d 
dat er per zaak steeds minder aandacht en onderzoek kon 
worden gespendeerd en dat het oplossi ngspercentage en 
het percentage onvoorwaardelijke veroordelingen voor 
zowel diefstal en inbraak als voor heling daalde en 
daalde. Er is Van alles geprobeerd am doze trend te ke
ren; meer surveilleren, st~mulBren van bet ere technische 
beveiliging, merken van eigendommen en tenslotte buurt
preventi e, tot nu toe zander veal sucees. Een van do 
dingon waar nag weinig belangstelling voor was, ook al 
omdat er van de kant van het publiek nauwelijks om werd 
gevrilagd, is het verbeteren van de hel i ngbestri jdi ng. 
Mi ssehi en .,ordt het ti jd eens OVer mogeli jke verbe
teringen bij de helingbestrijding na to denken. De mi
ni ster heeft de RAC (Recherche Advi es Commi ssi e) ge

vraagd oen advios uit te brengen over mogelijke verbe
teringen in de helingbestrijding. In het Interim rapport 
Van de Commissie Kleine Criminaliteit wordt aanbevolen 
meer te doen ailn helingbestrijding. In deze sfeer ont
stond binnen het WODC de behoefte aan een inventarisatie 
van heling in Hederland. Oit rapport is het tweede pro
duct dat uit deze behoefte is voortgekomen. Eerder Ver
seheen een overzicht van de, meest buitenlandse, lite
ratuur over heling (Roell, 1986). 
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2 DOSSIEROHDERZOEK 

In het totaal zijn 144 dossiers van helingzaken die in 
1984 en 1985 werden afgedaan, bestudeerd: 33 b i j de 
Rechtbank in Amsterdam. 27 in Rotterdam. 32 in Utrecht. 
25 in Den Haag en 14 in Haarlem. Dit onderzoek kan dus 
op zi jn best een be£'ld geven van di e hel i ngzaken di e 
globaal tussen 1980 en 1985 in de randstad door justitie 
zi jn vervolgd. Of er werk wordt gemaakt van een he
lingzaak of niet is, zoals al gezegd, over het algemeen 
een eigen beslissing van de politie. 

De zaken die de politie oppakt zijn vooral die waar 
zij min of meer toevallig tegenaanloopt omdat een ge
pakte dief de naam van een heler noemt en de heler ver
volgens bekent. Van een doelgerichte keuze voordf door 
de pol i ti e van de hell ngzaken di e ze zal aanpakken of 
n i et is n i et vaak sprake. Vandaar dat er zelden zak"n 
van gewoonteh"ling voor de r"chter komen. H"t zijn bijna 
altijd gevall,," van eenmalig" schuld- of opzet-h"ling. 

Een grote groep helingzaken betreft. zoals hieronder 
nog zal blijken, gestolen betaalkaarten of cheques. Die 
zaken is de politie meestal op spoor gekomen omdat iemand 
wordt betrapt tijdens het innen van een gestolen cheque. 
De meeste andere helingzaken zijn min of meer bijkomende 
zaken bij het oprollen van grote (of kleine) inbrekers
of dieven-groepen. Hiet een van de hieronder te behan
delen helingzaken is het gevolg van gebleken onregelma
tigheden bij de controle door de politie van de registers 
van opkopers. 

2.1 Typologie van de heler: leeftijd en sexe 

In de 144 dossi ers fi gureerden in het totaal 318 
helers; 285 mannen en 29 vrouwen (d.w.z. 9Y.). Oat is een 
lager percentage vrouwen dan onder verdachten van dief
stal en i nbraak. daarvan was l8Y. vrouw (CBS). Ook qua 
1eeftijd verschillen helers enerzijds en 
dieven/inbr"kers anderzijds. De gemiddelde leeftijd van 
de h"ler was bijna 33 jaar, terwijl die van dieven en 
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inbrekers minder dan 20 jaar was. Kartom helers zijn in 
vergelijking met dieven/inbrekers oudere Mannen. 

Hiet aIleen zijn er veel meer Mannen dan vrouwen be
trakken bij heling; oak de wijze waarop Mannen en vf6bWen 
bi j hel i ng zi jn betrokken verschi 1 t. In tegenstell i ng 
tot munnen die meestal op grand van economische motieven 
tot heling zijn gekomen, speelt bij vrouwen een sociale 
band (familie of huwelijk) vaak een belangrijke rol. 

Elf (van de 29) Vrouwen tegen wie een vervolging voor 
hel i ng was i ngesteld, kregen gestalen goederen cadeau 
van een stelende vr i j er, ex-man of zoon. Zo kregen 5 
gescheiden (bijstand) moeders van hun ex, vrijer of zoon 
een fiets, videorecorder, kleuren tv, sigaretten, koffie 
of etenswaren cadeau. Jonge schoolgaande, werkende of 
werkloze meisjes kregen vooral kleren en cosmetica van 
stelende vriendjes. 

Vi jf (van de 29) vrOUWen deden mee met hun helende 
vriend of echtgenoot. Dit was onder anderen het geval 
bij (turksel vrouwen die samen met hun echtgenoot een 
koffiehuis of kleermakerij dreven. Ook waren er 
(huis)vrouwen die tijdens afwezigheid van hun man zolang 
de zaken waarnamen en gestolen goederen in ontvangst 
namen. In al deze gevallen was de man duidelijk begonnen 
met het helen, bepaalde hij de aard en de omvang van de 
handel en had de vrouw hoogstens een ondersteunende rol. 

Ten derde waren er 7 drugsverslaafden vrouwen, me
rendeels heroinehoertjes, die gestolen goederen als be
taling hadden aangenomen maar voer een deel zeker oak 
zel f hadden gestolen. Wat oak regelmati 9 voorkwam was 
dat zij voor iemand anders, een vriend of vrijer gestolen 
cheques en betaalkaarten verzilverden bij banken, wis
selkantoren of postkantoren. Dit is de enige groep 
helende vrouwen die voor het grootsto deel bestond uit 
vrouwen van niet-nederlandse herkomst (2 surinaamse, 2 
marokkaanse, I duitse en 2 nederlandsel. Dan waren er 
nog 4 vrouwen die zelfstandig, zonder medewerking of 
zel fs zonder medeweten van hun echtgenoot, gesto len 
goederen opkochten om door te verkopen, dat wil zeggen 
'echte' vrouwelijke helers. Het opvallende van deze 
grasp was echter dat aIle 4 daze vrOUWen moeders waren 
die van hun stelende zonen of vr i endj es van hun zonen 
goederen kochten. Kleding was voor al deze vrouwen een 
belangri jk of het belangri jkste hel i ngprodukt. Vaders 
di evan een stelende zoon of vri endje van hun zoon 
kochten kwamen in de gelezen dossiers niet voor; weI een 
Clanstaande schoonvader di e kocht van 21 In schoonzonen 
en een oom di evan zi jn neef kochL Over het algemeen 
waren de relaties van mannelijke helers met degenen van 
wie ze afnamen echter aIleen zakelijk terwijl bij 
vrouwel i j ke helers deze relat i e j u i st vaak (ook l een 
sociaal karakter had. 



Tenslotte waren er nog twee vrouwen die min of maar 
toevallig (van horen zeggen of via een advertent·,~ op 
het p~ikbord van de supermarkt) tegen een koopje waren 
aangelopen (i .c. een fiets en een KTV) en die hadden 
gekocht zonder zich het hoofd te breken over de herkomst. 
Op grond van de prijs en andere omstandigheden hadden 
ze Qverigens wel kunnen vermoe.den dat hat om gestalen 
goederen ging. 

Dr i ekwart van de vrouwen di e voar heli ng werden 
vervolgd had geen eerder veroordel i ng gehad. In fo,; te 
waren aIleen de drugsverslaafde vrouwen al eerder 
veroordeeld (voor overtredei ng van de opi umwet. het 
tippelverbod, voor diefstal of voor heling). Van de 
mannen di e voor hel i ng waren gepakt daarentegen had 
minder dan eenkwart geen eerdere strafrechtelijke ver
oordeling. 

2.2 Hationaliteiten 

In de justitie dossiers staat tenminste de geboorte
plaats vermeld en deze geboorteplaats is hier aangeho~
den als de nationaliteit van de betrokkenen tenzij uit 
additionele gegevens bleek dat een of beide ouders de 
Hederlandse nationaliteit bezaten. In de praktijk waren 
er geen problemen. De overgrote meerderhei d (76Y.) Van 
de helers (n=318) was van Hederlandse afkomst. 
Surinamers en Turken vormden ieder 8Y. van de helerpopu
latie; Hoord-Afrikanen (Marokkanen. een Algerijn en 
Tunesier) 4Y.; Europeanen (Italianen. een Duitser. een 
Joegoslaaf. een Oostenrijker en een Hongaar) 3Y. en ten
slotte Aziaten (een Pakistanier. een Chinees en een 
Indonesier) 1Y.. 

Uit tabel 1 blijkt dat de markt van gestolen goederen 
nogal gesegregeerd is. Dat wi I zeggen dat Hederlandse 
helers vooral van Hederlandse stelers. Surinaamse helers 
van Surinaamse stelers. Turkse helers van Turkse 
stelers. enzovoorts. kopen. In feite ZlJn de enige 
helers en stelers die zich niet erg aan zo'n segregatie 
houden de druggebrui kers. Zo was. voorzover bekend. 
ruim de helft (n=30) van de Hederlandse stelers die re
gelmat i 9 aan n i et-Hederlandse hel ers verkochten ver
slaafd aan drugs. Terwijl nog geen 7Y. van de Hederlandse 
stelers di e ni et verslaafd Waren ook weI aan ni et
nederlandse helers verkocht. Hieronder zal in een kort 
overzi cht worden gegeven van de verschi llende nati 0-

naliteiten en hun betrokkenheid bij heling. zoals die 
uit de dossiers naar voren kwam. 
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Tabel 1: De relatie tussen de nationaliteit van de steIer en de natio
naliteit van de heler aan wia hij de gestolen goederen verkoopt. 
Tussen haakjes de verwachte aantallen als er geen verschillen 
tussen de nationaliteiten zouden bestaan. 

nationaliteit nationaliteit van de helers die kopen 
van de stelers 
die verkopen Hederlanders Surinamers Turken oVerigen 

(n=242) (n=26) (n=26) (n=24) 

Nederlanders 249 (202) 5 (30) 13 (37) 19 (22) 
Surinamers 17 ( 49) 35 (17) 20 ( 9) 5 ( 5) 

Turken - ( 13) - ( 2) 18 ( 2) - ( 1) 
overigen' 14 ( 16) 2 ( 2) 1 ( 3) 6 ( 2) 

280 lE 42 52 30 

lE De totalen in de kolommen 
zijn groter dan hat aantal helers omdat een heler (in de 

dossiers) als afnemer van meerdere stelers genoemd kan zijn. 
(en 0Tgekeerd) 

De 26 helers van Surinaamse afkomst waren in overgrote 
rreerderhei d werkloos; slechts 4 hadden offi ci eel werk 
(2 als maatschappelijk werkers bij de opvang van 
drugverslaafden, 1 in een sexclub en 1 in een fietsen
s t.all i ng) Maar 1i efst 23 van de 26 Sur i naamse helers 
waren druggebruikers, de meesten gebruikten ook heroine. 
AIle 26 helers van Surinaamse afkomst kochten (of kregen) 
de gestolen goederen grotendeels of zel fs ui tslui tend 
van gebruikers en de meeste van deze Surinaamse helers 
iij"en behalve heler nok dealer te zijn. De junks betalen 
deze dealers voor hun drugs of schulden vaak met gestolen 
goederen. In tegenstelling tot de Surinaamse helers Was 
van de Nederland,;e helers (n=242) slechts 77-
druggebruiker. Van de Turkse helers was er, Voorzover 
uit de dossiers viel af te leiden, zelfs niet een 
druggebruiker. Kortom, het beeld van de Surinaamse heter 
zoals dat uit de strafdossiers naar voren "omt is dat 
van een weinig gevestigde, niet in de Nederlandse maat
schappij geintegreerde groep waarvan de meeste drugs 
gebruiken. De gemiddelde leeftijd van deze groep i~ nog 
geen 27 jaar. Oat is veel jonger dan bijvoorbeeld Ne
derlandse (ruim 33 jaar) en Turkse (ruim 36 jaar) helers. 

Turkse helers (n=26) weren zoals gezegd geen 
druggebruikers, bovendien waren verreweg de meesten (23) 
getrouwd en hadden k i nderen. De meerderhe i d had werk; 
13 als zelfstandige ondernemer (meestal van een koffie
huis of kleermakerij) en 5 als werknemer. Tenminste 8 
van de Turkse helers gaven als hun metief voer heling 
OP dat ze hat voar families, vrienden en kannissen in 



hun land van herkomst deden. Zoals in de jaren vijftig 
menig naar Amerika geemigreerde oom jaarlijks met een 
koffervol moois uit het rijke Amerika overkwam voor zijn 
arme familie en vrienden die de grate stap naar het be
loofde land niet hadden aangedurfd, zo rijden nu jaar
lijks Turkse ooms met een auto vol moois uit het rijke 
Nederland naar hun familie en vrienden die thuis zijn 
gebleven. Of de oomes uit Amerika oak gestolen goederen 
meenamen durf i k n i e-l: te zeggen maar in i eder geval 
maakten ze de indruk dat ze tach wei erg geslaagd waren 
in hun ni euwe vaderland. Di e i ndruk zullen de Turkse 
werknemers die jaarlijks met een auto vol goederen uit 
het rijke westen terugkeren naar hun vaderland oak wei 
maken op hun achtergebleven families en vrienden. Hier 
in Nederland weten we echter wei beter hoe moeilijk het 
voor ze is om in tijden van werkloosheid werk te krijgen 
en voldoende geld te verdienen am een auto vol te kunnen 
laden met vi deo en audi o-apparatuur, foto-apparatuur. 
hUlshoudelijke a9paraten, kleding, cosmetlca, sieraden, 
enz. Overigens zijn het zeker niet alleen Turken die 
gestolen goederen kopen am er hun fami lie en vri enden 
thuis mee te imponeren. Oak Marokkanen, Italianen en een 
Pakistanier gaven dit op als hun motief Voor het kopen 
.dn gestolen goederen0 1 . De Nederlandse helers (n=242) 
vormen een heterogene groep die in vele opzichten tussen 
de in bepaalde opzichten uitersten van Surinamers en 
T~rkgn in zitten. Zoals hierboven reeds vermeld lag de 
gemiddelde leeftijd van de Hederlandse helers (33 jaar) 
tussen die van de Surinamers (bijna 27 jaar) en Turken 
(bijna 36 jaar). Ongeveer de helft van de Nederlanders 
was ongetrouwd en had geen kinderen: ruim een kwart was 
getrouwd en had een of meer kinderen; de rest was hetzij 
getrouwd en had geen kinderen of gescheiden an wei kin
deren. Minder dan 10% van de Nederlandse helers was 
druggebru i ker of a I coho I verslaafde. bi j na 1/3 was 
,.erkloos (of afgekeurd). bijna 1/4 was werknemer en 
eenzelfde aantal zelfstandig ondernemer, de resterend~ 

15% '.as schaUer of huisvrouw. Kortom. de Nederlandse 

01 Soms was de auto voor de reis naar het vaderland een 
min of meer total-loss geval dat op de automarkt in 
Utrecht voor een appel en een ei was gekocht. Er werd 
dan een Reis- en Kredietbrief van de AHWB of een an
dere reisverzekering afgesloten die in geval van 
panne onderweg voor een vervangende auto zorgt. De 
verzekerde auto komt meestal niet ver en de reis wordt 
voo rtgezet in een verv1Jngende auto. Na ver loop van 
tijd komt er dan soms oak nag het bericht uit het 
bui tenland dat de vervangende auto helaas is 
'gestolen'. Er is n i et veel dat de verzekeraar kan 
doen am dat te verifieren. 
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helers in de justitiedossiers vormclen inderdaad £len he
terogeen gezelschap. 

2.3 Maatschappelijke posities 

2.3.1 Scholieren 

In het totaal kwamen er 13 scholieren (van 19 jaar of 
jonger) voer als heler in de dossiers. Tien jongen~ en 
drie meisjes. allemaal met de Hederlandse nationaliteit. 
Het ontbreken van buitenlandse scholieren zou ge
deelteli jk verklaarc;! kunnen worden uit het feit dat 
Suri~aamse. Turkse en Marokkaanse kinderen over het al
gemeen jonger van school gaan dan nederlandse kinderen 
en dat zolang ze nog bi j hun ouders thu is wonen de op
voeding en het toezicht vooral van Turkse en Marokkaanse 
ouders strenger zijn dan in Hederlandse gezinnen. De 
jongens maakten allemaal dee 1 uit van £len groep die samen 
i nbraken en di efstallen pleegden en elkaar meestal op 
£len va ste ontmoet i ngsplaats troffen (£len straathoek. 
sndckbar. disco. jeugdhonk e.d.l. De gestolen goederen 
worden veelal onder ling geru i Id. verkocht. geschonken 
of in bewaring gegeven. Verkoop aan professionele helers 
en opkopers was eerder uitzondering dan regel. Wei waren 
er twee die er min of meer £len gewoonte van hadden ge
maakt om via de zogenaamde koop/verkoopprogramma's van 
radiopiraten de gestolen goederen aan te bleden. Oat is 
gratis. er staat niets op papier en het gaat snell binnen 
enkele minuten staat er een koper op de stoep. Omdat veel 
goederen echter niet buiten de groep verkocht worden en 
deze j ongeren vaak weI bekennen. kan de pol i tie deze 
helingzaken soms vrij gemakkelijk oplossen. De helft van 
de scholieren had geen eerdere veroordeling gehad. de
gene die weI eerder waren veroordeeld hadden £len ver
oordeling gekregen voor diefstal. vernieling. geweld of 
brandstichtlng. niet voor heling. 

AIle drie de schoolgaande meisjes die verdacht van he
ling in de dossi ers voorkwamen hadden van 
(wi nkelldi efstal afkomsti ge spullen gekregen van £len 
vriendje of vrijer. E~n van hen was zelf al £lenS 
veroordeeld voor winkeldiefstal. 

?3.2 Verslaafden 

De overgrote meerderheid van de 43 verslaafden gebruikte 



ook (wei eens) herolne (eventueel samen met andere 
drugs). de rest (n-4) was verslaafd aan de alcohol. Meer 
dan de helft van aIle verslaafde helers was Surinaams 
(n=23). rulm 40~ Was Hederlands (waaronder aIle 4 de 
alcoholverslaafden) en de rest bestond ult 4 Marokkanen. 
Zeven van de verslaafde helers waren vrouwen. allemaal 
zogenaamde herolnehoertjes. Voor al deze helers ls he
ling hoogstens een van de (lilegale) manleren om aan geld 
voor hUn verslavlng te komen; 90~ van hen had al een 
eerdere veroordeling (voor diefstal. ;nbraak. valsheld 
In geschrlften. heling, overtreding Van de opiumwet. 
enzavoorts). De meeste drugs gebruikende helers zi jn 
drugdealer die soms goederen in plaats van geld (moeten) 
accepter en als betaling voor drugs of voldoening van 
schulden die gebruikers bij hen hebben. 

Aile druggebrulkende helers kochten (kregen. bewaarden. 
etc.) goederen van druggebrulkende dleven. inbrekers. 
e.d. Van de helers dle geen drugs gebrulkten kocht 28~ 
ook wei eens lets van druggebrulkers. Ult de gesprekken 
met helers kwam naar voren dat degenen onder hen dle geen 
drugs gebrulkten nlet graag van gebrulkers kochten. Zlj 
waren ervan overtulgd dat de polltle gebrulkers. vanwege 
hUn verslavlng. vrl) eenvoudlg aan het praten kan 
krijgen. Over het algemeen wordt dit echter door poli
tiemensen ontkent. Junks praten nlet sneller dan andere 
dleven en lnbrekers. Ze moeten ook aan hun afzetmoge
lljkheden danken en bovendien komt er. volgens de poll
tie. altijd een dokter met methadon als ze door de po
litie worden vastgehouden. 

Ongeveer twee derde van de verslaafde helers en aile 
vrouWen daaronder verzilverde af en toe of regelmatig. 
eventueel voor een ander dle de cheques. betaalkaarten. 
pasjes en legitlmatlepapieren verzorgde. gestolen che
ques of betaalkaarten bij banken. postkantoren en WIS
selkantoren. Het te gel de maken van gestolen cheques en 
betaalkaarten kan op Zeer vele manieren. levert een vast 
en vri; hoog bedrag op en is oVer het algemeen nlet erg 
moeilijk. Hierop zal later nog worden teruggekomen. Een 
ontwlkkellng die oak ult de dossiers blijkt wil ik echter 
hi er reeds noemen. In zeer veel gevallen 1 s er sprake 
van een duidelijke organisatieJ dat ~lil zeggen dut er 
een organisator (meestal geen gebruiker) is die gestolen 
cheques. betaalkaarten en ook legitimatiepapieren zoals 
paspoorten. rljbewljzen etc. opkoopt. Voor de ~evering 

van cheques en betaalkaarten heeft hi j soms een over
eenkomst. bijvoorbeeld met een PTT-postbesteller die de 
cheques er betaalkaarten ult z;jn postzak haalt. Daar
naast heeft de organ; sat~r een overeenkomst met een 
drukker. graficus. technlsch tekenaar. fotograaf of een 
ander die leg;tlmatlepapleren kan vervalsen of 
betaalpasjes kan namaken. Tenslotte worden dan eni ge 
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bekenden die weI W<lt gald kunnen gebruiken (d.w.z. 
werklozan an gebruikers, vaak vrouwan) ingeschakeld om 
met de vervalste legitimatie~apieren rekeningen te ope
nen en daarop di e voor het volle bedrag i ngevulde, 
gestolen cheques bij te latan schrijven. Na enige dagen 
wordt hat geld dan van de reken;ng gehaald. 

Werklozen 

Onder deze groep worden verstaan degene die een 
werkloosheids (n=78) of een arbeidsongeschiktheidsuit
keri ng (n=26) ontvangen maar, voorzover bekend, geen 
druggebruikers zijn. De arbeidsongeschikten waren oudere 
mannen (gemiddelde leeftijd 46 jaar) op drie (een Turk, 
Itali aan en Marokkaan) na Neder landers. De werklozen 
waren j onger (gemi ddeld 28 jaar), ar waren 4 vrouwen 
onder en 13 met een andere dan de Nederlandse nati 0-

naliteit. Van de WAO'ers was driekwart getrouwd en had 
de helft geen eerdere veroordeling gehad, van de WW'ers 
was slechts een kwart getrouwd en was eenzelfde aantal 
niet eerder veroordeold. 

De WAO'ers waren dus vaker dan WW'ers mannen met een 
gel! in en zander een strafblad, 407. van hen ze i dat ze 
uit verveling of voar hun sa~iale kantakten waren gaan 
hel en. Hun kontakten met di even, i nbrekers en helers 
liepen v;:,ak via de (soort)vereniging I~aarvan ze lid 
waren of hun stamkroeg. De dlngen die ze kachten werden 
vaal' het merendeel (aanvankelijk) doorverkocht aan fa
mille, vrienden en kennissen. een enkel ding hlelden za 
zelf. Van de WW'ers noemde de meerderheld geldgebrek als 
hUn moHef voor heling. Evenals de I~AO'ers kochten de 
werklozen zowel vaal' aigen gebrulk als vaor da doorver
koop maar andel's dan de WhO'ers beperkte het criminele 
gedrag van de WW' ars zl ch zelden tot alleen hel i ng. 
Werklozen habben niet aIleen veel vaker al eerdere kon
takten met justitie gehad. maar ook vaal' veel meer uit
eenlopende delicten dan de WAO'ers. Kortom WAO'ers 
heeld"n alleen maar of vrl jwel alleen maar terwi jl 
WW'ers daarnaast ook stalen en inbraken. 

Achtenzestig van de 313 helers waren werknemer. Daaron
der waren 3 VrOUWen en 8 buitenlanders. Meer dan de he1ft 
wa~ getrouwd en eveneens meer dan de helft was al eerder 
veroordeeld. de meesten voor diefstal. inbraak of 
verduistering. De soorten bedrijven waarin deze helende 
"lerknemers werkzaam "taren. waren de volgende: de bouw 



(n=20), het: winkelbedrijf (n=13), de horeca (n=12), de 
groothandel (n=7), het auto- en fietsbedrijf (n=6), het 
vervoer (n=4), de rest (n=6)' bestond uit twee dienst
plichtigen, een kapper, een graficus, e~n ambtenaar en 
een maatschappelijk werker. Soms is er een duidelijke 
relatie tussen het officiele werk en de helingactivi
teiten van de werknemers. Zo bouwen een aantal van de 
werknemers in het autobedrijf voor hun werkgever of voor 
een andere opdrachtgever gestolen auto's om of slopen 
(slachten) di e om de onderdelel1 te kunnen verkopen. 
Chauffeurs worden soms door helers ingeschakeld om 
gestolen goederen te vervoeren. De twee werknemers in 
een fi~tsenstalling kopen gestolen fietsen en de 
grafi cus vervalst gestolen paspoorten. Voor de meeste 
van deze werknemers-helers geldt echter dat hun 
officiele werk en hun helingactiviteiten weinig of niets 
met elkaar te maken hebben. B i j na tweederde van deze 
helers heelt onregelmatig, vooral voor eigen gebruik 
(een koopj e laat j e n i et lopen) en n i et om een (gere
gelde) handel in gestolen goederen op te zetten. 

2.3.5 Zelfstandigen 

Van de 82 zelfstandigen die vanwege heling in de dossiers 
voorkwamen waren er slechts 2 vrouwen; bei den echtge
noten die samen met hun man een koffiehuis of kleding
wi nkel dreven en daar ook samen met hun man gestolen 
goederen kochten. Meer nog dan helende werknemers waren 
helende zelfstandigen getrouwd (65X). Evenals de helende 
.Jerknemers had meer dan de tiel ft een eerdere veroor
deling gekregen. Deze eerdere veroordelingen waren 
echter zelden voor diefstal of inbraak (zoals bij de 
werknemers) maar vOlker voor bepaalde vormen van wi tte 
boorden criminaliteit zoals heling, valsheid in ge
schriften, oplichting, overtreding van winkelsluitings
verordeningen en dergelijke. Ook geweldsdelicten kwamen 
echter vrij veel v~~r. Voorzover uit de dossiers een 
motief om te gaan helen naar voren kwam was dOlt vaak een 
slecht lopend bedrijf. 

In de volgorde van het aantal erbij betrokken per
sonen zullen nu de verschi llende branches waari n de 
helende zel fstandi gen werden gevonden en de relati es 
tussen hun officiele werk en hun helingactiviteiten 
worden behandeld. 

Drie en twintig helende zelfstandigen hadden een eigel1 
winkel. Afgezien van 2 Turkse eigenaren van een 
stomerij/kledingwinkel die praktisch alles kochten wat 
hen (door junks) word aangeboden, kocht deze groep He
derlandse helers over het algemeen aIleen goederen die 
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ZlJ in hun 'ligan winkal kondan varkopan an kochtan za 
ni at of zaldan van junks. Daarnaast kochtan za achtar 
ook af an toa dingan veal" 'ligan gabruik dia niats mat 
hun winkel ta makan hadden. Hiaronder voIgt een op
sommi ng van da seortan wi nkals. da seortan gastolan 
goedaren dia werden gekocht en van wie. 

Tabel 2: De winkel. dOl soorten goedaren die er wardan gahaald an van wia 
ward gakocht 

de 1.i nkel 

antiquair 
antiquair 
juwelier 
juwelier 
kledingboatiel, 
bezinapomphouder 
boekhandel 
fiatsanhandal 
fiatsenhandal 
fotohandel 
postzegalhandal 
slageri j 
souvenirwinkel 
tabakwinkel 
videowinkel 
tegelhandel 
schoanmaker 
korti ngshallen 

de gaheelda goadaren 

antiek 
antiek 
horloges 
sieraden 
k1eding 
partij olie 
boeken 
fietsen 
fietsen 
fotocamera 
postzege1s en muntan 
slagerijmachines 
sierClden 
sigaretten 
videobanden. bont 
cheques. betaalkaarten 
cheques. betaalkaarten 
cheques. betaalkaarten. 
~ereedschap 

gekocht Van 

heler 
woninginbreker 
verduisteraar 
heler 
heler 
heler 
winkeldief 
dief (junk) 
heler 
heler 
heler 
inbreker 
junks 
hOller 
inbreker 
heler 
junks 
heler 

korti ngshallen 
tijdschriften kiosk 
slagerij 

cheques, betaalkaart~n 
fiets 
anti ek, zilver 
video-apparaat. fiets 
sieraden, auto 

heler 
junk 
heler 
junk 
junk 

viswinkel 
groantehandel 
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De laatste vier wihkeliers in deze rlJ kochte ... in de 
eerste plaats iets voor eigen gebruik en wat ze kochten 
heeft dan ook weinig te maken met hat SDart winkel dat 
ze dreven. De overi ga wi nketi ers kochten vDornamel i jk 
dingan dia za uitstekend in hun e,gen winkel kon:/an 
varkopen of gebru, ken of di ngen di e wat dat bet raft 
neutraal zijn zoals cheques en betaalkaartan. Bijna de 
hel ft van de helende winkel i er shad geen eerdere ver
oordeling gehad. Als Ze wal eerder waren veroordeeld was 
dat voornamelijk ve~r he1ing en fraude. 

DOl horeeOl, dOlt "iiI zeggen koffiehuizan, snackbars, bars, 
kroegen, een sexc1ub en ean sportschoo1. In deza branche 
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waren 22 helende zelfstandigen actief. Meer dan de helft 
hiervan waren buitenlanders (n=13). vrijwel allemaal 
Turken die een koffiehuis of snackbar hadden en daar van 
alles en nog wat kochten. meestal van junks. Een dee 1 
Van deze goederen werd later meegenomen naar hun vader
land om uit te delen <of te verkopen) onder familie. 
vrienden en kennissan. 

Van de nederlandse helers in de horeca kochten er 
drie. voorzover bekend. aIleen voor eigen gebruik (audio 
en video-apparatuur) inrichting voor woonhuis, kunst en 
sigaretten). Deze drie kochten meestal van een vaste 
klant die drankschulden bij hen had en deze met gestolen 
goederen betaalde. De averi ge zas Hederlandse helers 
kochten voornamel i jk om door te verkopen. Dri e waren 
gespec i al i seerd in cheques en betaalkaarten en hadden 
hun hel i ngacti v i tei ten van onder andere postbestellers 
d i" de cheques of betaalkaarten leverden. grafi c i en 
fotografen die vaor vervalste legitimatiepapieren 
zo rgden en weer anderen (werklozen. junks) di e de be
taalkaarten inden of Op een rekening lieten bij
schrijven. Van de drie anderen was er een gespecia-
1 i seerd in kledi ng en kochten de andere twee vri jwel 
alles wat hen werd aangeboden. Oak van de helende horeca 
explo i tan ten Was de hel ft al eerder veroordeeld. De 
del i cten waarvoor zi j waren veroardeeld Ii epen echter 
zeer uiteen (heling. diefstal. inbraak. opiumwet. vuur
wapenwet. valshei din geschr i fte. mi shandel i ng. 
geweldpleging. etc.). 

Dert i en helende zel fstandi gen zou men kunnen Sam en
vatten onder het begrip opkoper. Maar liefst 8 daarvan 
ZlJn opkoper/sloper van auto's en/of motoren. 3 kopen 
volledige inboedels op en 2 aIleen goud en zilver. Een 
letterlijk en figuurlijk centrale markt in het land voor 
veel van deze opkopers en zeker niet aIleen autokopers 
lijkt de automarkt in Utrecht te zijn. Auto's zijn maar 
een van de dingen die daar verhandeld worden. Ook sie
raden, gaud, kleding, c~ravansl pleziarbot~n, audlo- en 
video-apparatuur. kortom bijna alles wat je maar be
den ken kan is daar te koop. In principe zijn in Heder
land aIle opkopers wettelijk verplicht een register bij 
te houden Van aIle gekochte goederen. de prijs en de naam 
en woonplaats Van wie is gekacht. Dit register kan door 
de politie ter contrale worden apgevraagd. Van deze 13 
helers hieid er echter geen enkele een register bijj een 
had het 2 jaar geleden nag gedaan maar omdat het ni et 
werd gecontroleerd was hij er mee opgehouden om het in 
te vullen. Evenals bei de eerdere groepen was ongeveer 
de helft van de opkopers eerder veroordeeld; meestal vaor 
heling of diefstal. 

Een volgende branche waari n helende zel fstandi gen 
werden gavanden WaS de bauw en de aannemerij. De 6 helers 
waar het hier om gaat waren de valgende: 
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een aannemer die video en TV-apparatuur koopt van 
inbrekers; 
een aannemer die sieraden en gereedschap koopt van 
helers en inbrekers; 
een aannemer die een zeilboot koopt. voor eigen ge-
bruik, van de dieveni 
een schilder die rookwaren en koffle koopt van een 
heler; 
de ai genaar van een schoonmaakbedr-i jf di e cheques 
en betaalkaarten koopt v~n junks; 
aen glazenwasser die cheques an betaalkaarten koopt 
van aen postbasteller die ze verduistert. 

Op de aannemer die aen zeilboot kocht an die ook de enige 
was zondar aan eerdere varoordeling na. kochten ze al
lemaal om door te verkopen. 

Er figureerden ook nog 4 zakenmannen als helers in 
de dossiers. Een commissionair die het vervoer en de 
verkoop van een grote partij gestolen olie verzorgde. 
Een makelaar in onroerend goed di e gestolen kunst en 
antiak kocht van een heler en de afzet in het buitenland 
verzorgde. Een vertegenwoordiger die voor eigen gebruik 
een fotocamera kocht van een lifter (junk). De directeur 
van een BV die in een gestolen auto rondreed. De eerste 
twee waren duidelijk betrokken bij goed georganisearde. 
internationale helingpraktijken. Hiet zij maar juist de 
andere twee di e voor e i gen gebru i k gestol en goedaren 
hadden gekacht waren al eerder veroordeeld. 

Dan waren er nog 3 vervoerders. Een taxi chauffeur die 
al: betaling een leren jasje van een junk accepteerde. 
Een taxi chauffeur dl e zi jn rekeni ng beschi kbaar stelde 
aan een kennis om er gestolen cheques op te storten. En 
de ei genaar van een vervoerbedri jf di e een van zi jn 
vrachtwagens beschikbaar stelde aan een heler voor het 
vervoer van onder andere gestolen audio- en video
apparatuur en auto-onderdelen. 

Resteren nog 4 zelfstandigen die zich niet goed bij 
een van de voorgaande categorieen laten indelen. Een boer 
die van alles. voor een dee 1 voor eigen gebruik. kocht 
van woninginbrekers. Hij was reeds verschillende malen 
eerder voor heling veroordeeld. Een kunstenaar die voor 
eigen gebruik een video-recorder kocht van een inbreker. 
Hij was eenmaal eerder veroordeeld. voor vernieling. Een 
fotograaf die hielp bij het vervalsen van gestolen 
legitimatiepapleren. En een technisch tekenaar die voor 
eigen gebruik een kleuren TV kocht in zijn stamkroeg van 
een inbreker. De beide laatsten waren niet eerder 
veroordeeld. 



2.3.6 Illegalen 

renslotte kwamen er nog 5 i llegaal in Nederland ver
blijvende buitenlanders voor als helers in de dossiers; 
2 Marokkanen, 1 Algerijn, 1 Oostenrijker en 1 Italiaan. 
Het gemeenschappelijke van deze 5 was dat het full-time 
criminelen ZlJn met vele veroordelingen en in ver
schillende landen gezocht. Ze hebben veel buitenlandse 
kontakten en zijn aIle 5 betrokken bij (georganiseerde) 
internationale heling van auto's (de Oostenrijker, de 
Italiaan en de Algerijn) en waarde- en 
legitimatiepapieren (de beide Marokkanen). 

2.4 Discussie 

Het hierboven geschetste beeld van helin~ en helers is 
gebaseerd op gegevens uit justitie dossiers; dat wil 
zeggen op materiaal dat niet voor wetenschappelijk maar 
voor justi ti ele doelei nden werd verzameld. Wi j mogen 
vei Ii 9 aannemen dat deze selecti evan hel i ngzaken en 
helers geen representatief beeld geeft van aIle heling 
in Nederland. Hoogstens geeft het een beeld van de he
lingzaken die, in het begin van de jaren tachtig in het 
~Jesten van Nederland, door de pol i ti e werden opgelost 
en door justitie worden vervolgd. Het is een gevarieerd 
gezelschap, met name door de aanwezigheid van (25:() 
zelfstandigen. Zonder die groep (en de enkele WAO'ers) 
is er welnlg verschil tU5sen dieven, inbrekers, 
verduisteraars e.d. enerzijds en helers anderzijds. Uit 
onderzoek van politiedossiers in een grote Amerikaanse 
stad blijkt de groep van zelfstandigen/zakenmensen daar 
overigens bijna 2/3 van de helerpopulatie uit te maken 
(Walsh, 1977). Of dit betp.kent dat deze 'typische' heler 
er in Nederland relatief minder voorkomt of dat hij in 
Nederland relatief meer uit de handen van justitie weet 
te blijven, dan in de Verenigde staten, kan op grond van 
voorgaande gegevens niet worden besli st. Om wat meer 
i nzi cht in deze en andere vragen te kri jgen zi jn oak 
andere informatiebronnen aangeroerd; ten eerste inter
views met (gepakte) helers. 
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3 GESPREKKEN HET HELERS IN HUIZEN VAN BEWAR!NG 

Uiteraard zijn de mensen die verdacht van (o.a.) he
ling vastzitten in Huizen van Bewaring nog minder re
presentatief voar "de Hederlandse haler" dan de mensen 
die in de dossiers figureren. De reden om met deze mensen 
te gaan praten was dan ook n i et om een representat i ef 
beeld te krijgen, maar am wat meer achtergrondinformatie 
over heling te verzamelen. 

In totaal werd met 35 gedetineerden in de Huizen van 
Bewaring in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Haarlem gesproken. AIle 35 waren mannen (1 vrouw wenste 
niet mee te werken) met een gemiddelde leeftijd van 34 
jaar. Slechts een darde van deza gedetineerden zat al= 
1 ean terzake van hel i ng vast, de rest voor een comb i nat i e 
van (vermogens)misdrijven waaronder heling. Wil men als 
haler in hat Huis van Bewaring terechtkomen dan zal men 
heel wat maer moeten doen dan aen keartje ean fiets kopen 
voor f 25,- van ean onbekanda op straat. Vrijwel aIle 
"halers" met w~e in de Huizen van Bewaring is gesproken 
hadden dan ook al een flinke straflijst en zij zouden, 
Was de hoop, dus wal iets kunnen vertellen. 

De dr i e di e geen eerdere veroordel i ng hadden waren 
aIle drie buitenlanders die weliswaar in Nederland niet 
eerder waren veroordeeld maar in het bui tenland waar
schi jnl i jk wa!. Kortom, deze "halers" standen vri jwel 
allemaal mat beida benen in de criminele wereld als ook 
weI bleek uit opmerkingen zoals: "Als ik 500 mensen ken 
dan zijn ar 499 die stelen of helen."; "Ik kan bijna geen 
kroeg, di sco, sportveren i gi ng of markt bi nnenlopen of 
ze willen me weI gestolen goederen verkopen."; "Normale 
mensen kern ik allang niet maar tagsn"; "Als je je oren 
en ogan niet dichtplakt dan hoar je van alles: Berichten 
dat er iets te koop is gaan snel en iedereen kan weI iets 
gabruiken of kent weI iemand die iets kan gebruiken."; 
"Ze willen allemaal hun vriendin of vrouw weI een Jeuke 
ring gevent maar er niet Voar betalen.". 

Spijt, een geveel iets verkeerd te hebban gedaan of 
ermee te moeten ophouden ben ik vrijwel niet tegengeke
men bij de mensen die voor heling in het Huis van Be
waring zitten. WeI kwaadheid, soms op zichzelf dat ze 
zo stom zi jn ge.leest zi ch te laten pakken, maar vaker 
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op de maatschappij en justitie dat zij weI werden gepakt 
en al die anderen (die ook allemaal stelen. hele" en 
bedriegen) niet. Soms ook een vorm van acceptatie: "lk 
heb goed verdi end en dan moet je niet zeuren als je wordt 
gepakt.". Voor leven dat de meeste van hen voor ogen 
staat -een moai hUls, een mooia auto, vrouwen en gokken 
(niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde)- is veel geld 
nodig. maar om dat door hard werken. sappelen. sparen 
en 2u1nig leven te verzamelen, dan kan je net zo goed 
direct ambtenaar worden. Een erger levenslot lijkt vel en 
van hen niet denkbaar. 

Zeven van de 35 waren buitenlanders of tenminste niet 
in Hederland geboren. Een Soedanees (leraar. journalist) 
en een man ui t Li banon (zakenman) bei den li d van een 
bevrijdingsbeweging. waren op Schiphol gepakt in het 
bezi t van gestolen travellercheques en 
legitimatiepapieren die ze als koerier voor hun orga
nisatie naar een bepaalde plaats moesten brengen. Twee 
Hongaren en een Joegoslaaf die zich aIle drie politiek 
vluchteling voelden of noemden. vele paspoorten en 
aliassen bezaten en veel internationale contacten (met 
landgenoten in vergel i jkbare omstandi gheden) bezaten. 
De twee Hongaren zaten in de internationale handel van 
gestolen auto's. de Joegoslaaf hield zich (vooral) met 
si era den bezi g. Tenslotte waren er dan nog een 
Surinaamse en een Antilliaanse druggebruiker/huisdealer 
die gestolen goederen als betaling of ter bewaring aan
namen. of die diensten verleenden zoals het verzilveren 
van gestolen cheques en betaalkaarten. 

Van de 28 Hederlandse helers gaven er 23 op geen werk 
te hebben maar in feite gold aIleen v~~r de 9 drugsver
slaafden of regelmatige gebruikers onder hen dat ze al 
geruime tijd en min of meer permanent zonder werk waren. 
De anderen hadden een heel scala van (witte en zwarte) 
baantjes (gehad) in de bouw. als chauffeur. glazen
wasser, schoonmaker, classificeerder, verhuizer e.d_, 
in de horeca. illegale gokhuizen en autohandel. Werkloos 
betekent allerm i nst zonder werk verzekerden de meeste 
werklozen. 

Van de 5 gedetineerden die opgaven weI werk te hebben 
noemde 2 zichzelf zakenman en 1 juridisch adviseur. Twee 
van deze drie waren betrokken bij BV-fraude (op
lichting). malafide faillissementen en de (ver)koop van 
goederen die zo aan schuldeisers waren onttrokken. Een 
had een grote partij sieraden afkomstig van een roof in 
het buitenland naar Hederland gebracht. AIle drie waren 
internationaal werkzaam. Daarnaast was er nog een slager 
die in antiek deed. uit liefde voor mooie dingen maar 
tegelijkertijd goed verdiende door te verkopen aan 
gerenommeerde anti quai rs. En tenslotte was er een 
toterkr,emer, een 
(gokken. leven 

prOC9S0perator, die ZlJn verslavingen 
op grote voet. autocrossen) aIleen kon 



bekostigen door naast zijn officiele werk een omvang
rijke handel. in aIle soorten gestolen goederen op te 
zetten. 

Zeven Van de 35 gedetineerde helers zeiden alles te 
kopen wat hen werd aangeboden ("5% van iets is altijd 
nag beter dan 100% van niets"). Deze zeven waren op ~nn 
na allemaal drugverslaafde. De ov<:rige 28 hadden zil.:h 
gespeci al i seerd in een of twee soorten goederen: 16 
waren gespecialiseerd in cheques, betaalkaarten en 
legitimatiepapieren, 5 in auto's, 5 in goud en sieraden, 
4 in genotsmiddelen (sigar~tten, alcohol, koffie), 2 in 
audio- en video-apparatuur en 1 in antiek (h"t totaal 
is meer dan 28 omdat enkelen twee van de genoemde soorten 
goederen heelden). 

Evenals in de dossiers springen ook in de gesprekken 
met helers cheques en betaalkaarten er duidelijk uit als 
voorwerp van heling. Gevraagd naar de reden hiervoor 
gaven de gedet i near de helers de volg,mde antwoorden: 
"Voor het innen van gestolen cheques hoef je niets te 
weten en geen contact en te hebben; i edereen kan er zo 
mee beginnen."i "Ik be~ begonnen met hat storten van 
eigen cheques op mijn eigen rekening als daar een tekort 
op was. Daarna al snel rekeningen geopend onder valse 
naam waarop ik (gestolen) cheques stortte. Zo rol je 
door"; "Wat is eenvoudiger dan met een gestolen cheque 
een slof sigaretten kopen voor f 250,-, f 300,- uit te 
schrijven (f 50,- pure winst) en vervolgens de slof si
garetten te verkopen?"; "Een pasje heb je helemaal niet 
nodig. Je gaat met je vriendin ergens lekker eten, 
schrijft een flinke fooi uit en dan vragen ze niet naar 
een pasje."; "Banken laten zich liever oplichten dan er 
i ets aan te do en en onrust te veroorzaken onder hoar 
clienten. De bank houdt liever goede klanten dan er iets 
aan te doen."; "Met gestolen cheques kan ook de kleine 
man gokken en naar de se)(clubs, het kost hem dan maar 
20%."; "Valsheid in geschrifte is een mooie misdaad, 
clean, het levert vee 1 op (veel beter dan inbraak) en 
de straf is licht.". 

De meeste helers Van gestolen cheques en betaal
kaarten waren op den duur hun activiteiten min of meer 
gaan organiseren. Oat wil zeggen dat ze bv. een afspraak 
maakten met een postbesteller voor een regelmatige le
vering van cheques en betaalkaarten (postbestellers 
verdedi gen zi ch later meestal door te zegg"n dat ze 
bedreigd werden). Of dat ze enige mensen voor een vaste 
belon i ng cheques u it br i evenbussen Ii eten stelen (het 
voordeel hiervan Was o.a. dat de cheques konden worden 
gei nd voordat er aangi fte van di efstal/vermi ssi ng was 
gedaan). Ze lieten iemand pasjes vervalsen. En dat ze 
vaak hun vri endi nnen, netjes aangekleed, de cheques 
lieten innen bij banken en postkantoren. 
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Haast cheques werden genotsmi ddelen zoals alcohol. 
tabak en koffie door veel helers genoemd als zeer aan
trekkelijke goederen voor de heling; ze hebben een vaste 
vrij hogs prijs er zijn zaer veel afnemers en de risico's 
zijn klein. 

Vrijwel aIle helers waren het erover eens dat kopen 
van junks veel risico's heeft: "Die worden te vaak ge
pakt."; "Ze praten te veel." en "Om zo snel mogelijk weer 
op straat te zijn voor hun volgende shot noemen ze alle 
namen die de politie van ze wil horen.". Veel helers 
erkennen echter in de praktijk van junks te blijven kopen 
omdat daar nu eenmaal een fl i nk deel van het aanbod 
vandaan komt en de pri j s laag is. Volgens de meeste 
politiemensen viel het overigens nogal mee (of tegen) 
met de loslippigheid van junks. Ook de junks moeten hun 
afzetkanalen beschermen en als een junk is opgepakt komt 
er. volgens de politie. altijd een dokter met methadon 
aan te paS4 

3.1 Discussie 

Waar de meeste geinterviewden in het Huis van Bewaring 
(uiteraard) de nadruk op bleven leggen is dat iedereen 
heelt (dus dat het niet terecht is dat zij vastzaten en 
de rest van de wereld njet). dat het erg gemakkelijk is 
en dat ze aIleen maar zijn gepakt omdat er iemand is gaan 
praten. Oit laatste geldt niet voor de helers van cheques 
en betaalkaarten waarvan enkelen zeiden dat ze erva" uit 
waren gegaan dat ze eens gepakt zouden worden bi j het 
i nnen van de cheques maar dat het zoveel opleverde en 
de straf zo licht was dat het loonde ermee door te gaan. 
Zodra het moeilijker zou worden. minder zou gaan ople
veren zouden ze iets anders gaan proberen. Een van hen 
zei voor dit doel vanult hat HUls van Bewaring een cam
putercursus te volgen. Bij navraag bleek van dit laatste 
bij het Huis van Bewaring overigens niets bekend. Het 
is duidelijk dat men de woorden van deze gepakte helers 
(en oplichters) niet zonder meer kan vertrouwen. 



~ EIGEN OBSERVATIES 

Men hoeft zeker in Amsterdam n i et lang te zoeker, naar 
gestolen goederen. Als men zijn oren en ogen openhoudt 
kan men er overal tegenop lopeno Tijdens .,andelingen 
door het centrum van Amsterdam is de kans groot dat men 
een fiets voor f 50,- krijgt aangeboden. Als men het 
Waterlooplein oploopt kan het bijna niet missen dat men 
iemand passeert die bv. een nieuw kledingstuk, met het 
prijskaartje er nog aan, te koop aanbiedt. De dieven 
laten de prijskaartjes altijd aan de dingen die ze uit 
winkels stelen zitten omdat de helers graag willen zian 
wat het waard is. Zonder prijskaartje is het niet veel 
waard. 

Haar aanlai di ng van een suggesti evan een van de 
helers in een Huis van Bewaring ben ik ingegaan op enkele 
advertenties op het prikbord van een supermarkt waarin 
ggn (gebruiktel fiets werd aangeboden. Bij een van de 
adressen waar ik zo terechtkwam bleek, zoals mij in het 
HUTs van Bewaring al was voorspeld, niet een maar waren 
tenmi nste zeven gebrui kte fi etsen te koop, di e ongo
twijfeld niet allemaal door de verkoper waren gebruikt. 
In sommi ge kroegen heeft men het gevo",l op een si e
radenbeurs te zijn, in andere is er een speciale tafel 
waarop i edereen di e i ets te koop heeft dat neer kan 
leggen en in vrijwel iedere kroeg in de binnenstad waar 
men laat vallen dat men een kleurentelevisie zoekt kan 
men binnen de kortste keren met het gewenste apparaat 
of e~n adres de deur uit. Wie regelmatig naar (bepaaldel 
radi opi raten lui stert leert snel dat er bi j bepaalde 
mensen erg mooie dingen te koop zijn voor heel weinig 
geld. 

Kortom, als men zijn ogen en oren de kost geeft kan 
men vaak verrassend mooi e di ngen voor Een verrassend 
lage prijs oP de kop tikken. 

Een groot aantal beroepen en werkkri ngen brengt de 
mensen die daarin werkzaam zijn bijna onvermijdelijk in 
contact met gestolen goederen. Enkele voorbeelden di e 
na enig rondvragen naar voren kwamen waren: 

1. winkeliers: bijna alle winkeliers die daarnaar 
werden gevraagd zeiden dat ze weI eens of regelmatig 
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2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

vermoedelijk gestolen goederen kregen aangeboden 
(audio/video-apparatuur, foto-apparatuur, juwelen, 
antiek. postzegels,munten. boeken. fietsen en ta
bak) ; 
beheerders en werknemers in cafe' 5, kroegen, 
disco's, snackbars, cafetaria's, kantines van 
sportverenigingen. sportscholen en fitnessclubs; 
hulpverleners in opvangcentra voor drugsverslaafden. 
reclasseringsmedewerkers, bewaarders 
nissen en Huizen van Bewaring; 
autoslopers en bezinepompexploitanten; 
marktstallinghouders en medewerkers 
huizen; 

in gevange-

I:,i j veiling-

medewerkers van inkoopbureau's van bedrijven en van 
de overheid. 

Dit is een willekeurige en zeer onvolledige lijst die 
i edereen ui t e i gen erVar i n9 of van heren zeggen zou 
kunnen aanvullen. 

Een van de anti quai rs di e daarnaar werd gevraagd 
antwoordde dat waarschijnlijk vrijwel alles wat hij 
verkocht van misdrijf afkomstig was. Sommige religieuze 
beelden waren mi sschi en 200 jaar gel eden ui teen kerk 
geroofd. andere meubels 100 jaar geleden misschien door 
soldaten ui teen bu i tenplaats weggesleept en verkocht 
en enkele zi lveren kandelaars. Fri ese stoel tjesklokken 
etc. waren misschien nag geen maand geleden ergens 
gestolen. Tenzi j de verkoper het zel f zegt is er voor 
de antiquairs geen reden om aan te nemen dat de goederen 
recent gestolen zijn en er zijn zelden mogelijkheden om 
dat vast te stellen als ze dat al zouden willen. 

De meeste mensen die in kroegen, bars, disco's enz. 
werkten zeiden dat ze weI eens goederen aangeboden kre
gen als betaling van schulden of als vriendenkoopje. 

Hulpverleners zeiden dat ze permanent met oordopjes 
in zouden moat en rondlopen om te voorkomen te heren ~Jaar 
en bij wie koopjes te krijgen zijn. 

Uit aIle gesprekken met mensen in de bovengenoemde 
werkkr i ngen en beroepen kwam a 1 s gemeenschappeli j ke 
opvatting naar voren dat het soms weI duidelijk is dat 
het om gestolen goederen g<>at maar' veel vaker ni et en 
tenzi j men bepaalde relati es wi 1 verbreken of klanten 
~ verliezen gaat iedereen er dan maar vanuit dat het 
weI goed zit. 

Het is niet moeilijk om plaatsen en mensen te vinden 
waar of bij wie men gestolen goederen kan kopen of ver
kopen. Het Waterlooplein is bekend in het gehele land 
en dat geldt voor verschillende andere markten en 
adressen. Daarom blijven die plaatsen ook in stand als 
plaatsen waar geheeld wordt. maar het ZI]n weI de 
plaat5~n toJailr voaral de mensen die geen (vaste) con
tacten hebben terecht moeten. In het bijzonder de gele-



genheidsheler, de gelegenheidsdief, junks en buitenlan
ders maken gebru i k van het Water loopl ei n. De beroeps 
komen daar niet (meer) maar hebben er eventueel weI hun 
eerste contucten gelegd. Verreweg de meeste mensen, ze
ker de Hederlanders en degenen die hier al langer wonen, 
kunnen via vrienden, collega's, buren, aen gesprekje in 
de kroeg, langs de lijn van het voetbalveld. een ont
moeting in het Huis van Bewaring. etc. in het heling
circuit terecht komen. 
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5 GESPREKKEH HET DE POLITIE 

In een groot aantal plaatsen (o.a. Amsterdam. Rotterdam. 
Den Haag. Utrecht. Arnhem. Hijmegen. Groningen. Alkmaar. 
Gouda en Beverwijk) zijn gesprekken gevoerd over heling 
met gemeente- en ri jkspol i ti emensen. Sommi ge van de 
gemeentepolitiekorpsen (Amsterdam. Rotterdam. Den Haag 
en Utrecht) hebben of hadden een aparte afdel i ng he
lingbestrijding. Inmiddels zijn die in de laatste re
orgunisutie van de politie bezig ten onder te gaan of 
ze zijn al opgeheven. Omdat ieder korps en iedere plaats 
zo zijn eigen vorm en wijze van helingbestrijding en zijn 
eigen helingcultuur had. is niet van te voren een strakke 
gespreksstructuur ontworpen. maar is slechts geprobeerd 
tenminste een aantal vragen overal aan de orde te laten 
komen. 

5.1 Wie zijn, volgens de po1itie, de helers? 

Op deze vraag werd door veel politiemensen geantwoord: 
"Vroeger ken de je de helers. toen werd er nog gecontro
leerd en gepost. Hu is dat allemaal verwaterd en worden 
we overspoeld door criminaliteit die wordt beheerst door 
drugs ell geweld.". Los van de vraug of vroeger de helers 
inderdaad bekend waren, nu noemt bijna iedere politieman 
weI een ander groep die vooral verantwoordelijk zou zijn 
v~~r de heling in Hederland. 

Ten eerste heeft iedereen boter op zijn hoofd. Al die 
recreatieve winkelaars op het Waterlooplein, de zwarte 
markt(en) in Beverwijk en de automarkt in Utrecht; ie
dereen di e op straat een fi ets koopt, in het cafe een 
videorecorder. in het koffiehuis een autoradio, een be
taalkaart aanneemt zonder naar het pasje te vragen, zou 
kunnen weten dat hij gestolen goederen koopt. 

Ten tweede, j ongeren, schol i eren di e meestal ge
zamenlijk inbreken en stelen (in scholen, clubhuizen, 
winkels en woningen) en de buit deels onderling verdelen 
en ruilen. Als er een wordt gepakt kan vaak de hele groep 
worden opgerold en komt een deel van de buit weer boven 
wuter. De zaak is dan vrij eenvoudig rond te maken. Deze 
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groep wordt overigens, 
junks di e weer eens 

evenmin als de 
zi jn opgepakt, 

veelal bekende 
in het bezit van 

goederen waarvan ze de herkomst niet kunnen ncemen, door 
de politie als "echte" helers beschouwd. 

Echte helers zijn (volgens de politie) niet ver
slaafd, werken niet lokaal, gaan door tot hun pensioen 
en langer, en worden niet gepakt. Als zichzelf serieus 
nemende bestrijders van de misdaad moet de politie deze 
groep weI als een serieuze tegenstander beschouwen. De 
meesten ze i den het belangr i j ker te vi nden achter de 
heler dan achter de dief aan te gaan. Van die laatsten 
zi jn er teveel en bovendi en houden di e er toch mee op 
als ze ouder worden en een vriendin krijgen. De politie 
zegt ov~r het algemeen ni ets 1 i ever te willen dan de 
'echte' helers het leven zuur te maken. Vooral de top
figuren beschouwt ZlJ als haar natuurlijke vijanden, 
niet in de laatste plaats omdat die zich, ook tegenover 
de politie, zo zelfverzekerd en arrogant ged,"agen. Ze 
voelen zich veilig en vullen hun zakken. Oat voelt menige 
politieman bijna als een persoonlijke belediging. 

In de praktijk komt van het jagen op (echte) helers 
echter veel m i nder terecht dan van het oppakken van 
kleine dieven en inbrekers. 

De volgende groepen 'echte' 
politie genoemd. 

helers werden door de 

1. 

2. 

3. 

4. 

Bui tenlanders (Turken, Joegoslaven en zi geuners). 
Zij staan buiten de Hederlandse samenleving en 
voelen zich nauwelljks gebonden aan de regels van 
die samenleving. Ze kopen alles, vaak van junks en 
bewaren het vaak allemaal thui s; kortom, ze nemen 
risico's die Hederlandse helers zelden nemen. 

De nette-helers (winkeliers, juweliers, antiquairs). 
Zij kopen veelal via tussenpersonen, hebben hun 
zaakjes goed geregeld en worden nooit gepakt. 

De thuis-helers. Steeds meer WW'ers en WAO'ers 
zouden beginnen om ihuis een handeltje in gestolen 
goederen op te zetten. Binnen Korte tijd is het in 
de buurt weI bekond dat de bij "Jan" of "Marie" te
recht kan en dat die van alles te koop hebben. 

De goudcaravan di e (met een aanbevel i ngsbri ef van 
een comm i 5sar is van po 1 i tie en een bu rgemeester) 
door het land trekt en (oud) goud, zilver, sieraden 
en dergelijke opkoopt. Daarnaast zijn er in iedere 
stad weI een aanta 1 bed"; j ven en bedr i j fj es die goud 
en andere edele metalen opkopen en omsmelten. 



5~ Vloo~en-, rommel-, zwarte-, oosterse-, auto-, 
fietsenmarkten enzovoort, zijn de vaste en bekende 
afzetplaatsen v~~r allerhande gestolen goederen. 

6. Oe organisator die bv. een groepje junks of 
werklozen om Z1 ch hesn verzamel t en aan Z1 ch ver
plicht. Hij laat ze bepaalde goederen stelen, ver
voersn, ombouwen, betaalkaarten verzilveren, enzo
voort. 

5.2 Helingbestrijding door de politie 

AIle politiemensen waren het er over eens dat zoals het 
nu gaat van heli ngbestri j ding n i et vee I terecht i(omt. 
Oaarvoor worden een aantal redenen genoemd. Hellngbe
strljding heeft een lage prioritelt, er is te welnig 
continuiteit en tijd voor onderzoek naar heling; de or
ganisatle van de politie maakt het vrljwel onmogelijk 
boven-lokaal opererende helers aan te pakken, er is een 
groot gebrek aan (getlutomat I seerde) I nformat ie, er Is 
te weinig controle en de bewijstechnische problemen voor 
men een helingzaak rond heeft zljn groot. 

Ilellngbestrijding heeft geen hoge priorltelt. Het 
publiek maakt zich ongerust over Inbraak, vandalisme en 
hondenpoep maar ni et over hel i ng (of georgani seer de 
misdatld). Er is welnig druk van bulten op de polltle om 
lets Ban hellngbestrijding te do en dus wordt er oak nlet 
veel aan gedaan. Zodra er lets anders te doen is wordt 
het hellngonderzoek als eerste stllgelegd. Helingonder
zoek kan daarom zelden goed worden afgemaakt en dat werkt 
niet erg stlmulerend. 

Hel I ngonderzoek 15 zeer tl jd- en papl errovend. Er 
zljn welnlg dlkkere dossiers dan hellngdosslers. Ais het 
om grote aantallen gestolen goederen gaat moet de heler 
OVer ieder artlkel apart worden ondervraagd en eventueel 
van ieder artlkel apart afstand doen. oat levert al snel 
een hele pap i erberg op. Hel I ngonderzoek moet meestal 
ergens halverwege ~Jorden afgebroken omdat het teveel 
tijd gaat kosten. Hoe grater en professloneler de heler 
hoe grater de kans dat het onderzoek voortl jdl 9 moet 
worden beelndigd. Aileen de kleintjes kunnen dus even
tueel worden gepakt. Oaar komt bl j dat 51 nds de i n
voerlng van de inconvenlente regellng waarin het aantal 
overuren voor de politle aan een maximum wordt gebonden, 
er n i et zoveel meer te I regel en' Is. Wat er wordt aan
gepakt hangt (volgens de polltle) nlet meer af van wat 
zlch aandlent maar van of er lemand nog uren beschlkbaar 
heeft en of die hellngonderzoek kan en wil doen. 
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De organisatie van de politie. in zelfstandige lokale 
korpsen. maakt de bestrijding van heling, en aIle andere 
varman van boven-lokale criminaliteit een moeizame zaak. 
De bevoegdheden van de politie zijn lokaal. de informa
tie is (meestal) lokaal en samenwerking is er (speciale 
gevallen uitgezonderd) niet. Een in Arnhem gestolen 
fi ets kan in Amsterdam vri jwel ni et worden terugge
vonden. De Arnhemse politie mag nu eenmaal niet in Am
sterdam bi j bi jvoorbeeld fi etsenhandelaren gaan zoeken 
en de Amsterdamse politie heeft nu eenmaal geen infor
matie over in Arnhem gestolen fietsen. Terwijl de poli
tie halt moet houden aan de gemeente- of korpsgrenzen 
neemt het vervoer van (gestolen) goederen over die 
grenzen waarschijnlijk aIleen maar toe. 

Hiet zozeer de kwantiteit alswel de bruikbaarheid en 
beschikbaarheid van de informatie over gestolen goederen 
laat veel te wensen over. Een goede besch"; j v i ng van 
gestolen voorwerpen is het begin van alles en daar gaat 
het meestal al mis. Een schi lderij voorstellende een 
landschap. een gouden ketti ng, een broche bezet met 
diamanten, een Friese stoeltjssklok; zo omschreven 90e
deren zijn met de beste wil van de wereld "iet meer terug 
te vinden. Het geven van een goede beschrijving is een 
hele kunst die niet aIleen de politie maar ook de 
ei genaar/aangever zelden beheerst. In fei te heeft het 
opnemen van aangiften van voorwerpen zander een (uniek) 
serienummer niet veel zin. Helaas is dan ook nog vaak 
het serienummer met een plakkertje op het voorwerp aan
gebracht. 

Iedereen is het erover eens dat goede. geautomati
seerde goederenbestanden onmisbaar zijn voor een effec
tieve bestrijding van heling, diefstal, inbraal. e.d. 
Maar weinigen hebben vertrouwen dat zoiets binnen af
zienbare tijd verwezenlijkt zal worden. De plannen voor 
(22) regionale goederen-aangifte-systemen (GAS) zijn 
weliswaar goed en in Groningen en Arnhem is GAS al ape
rationeel, maar daar blijkt ook dat de problemen al be
ginnen bij de invoer van de gegevens. Het slachtoffer 
kan zijn goederen niet goed omschrijven en de politieman 
die de aangifte opneemt vraagt niet; voor hem is het 
lopendeband werk. Hiet genummerde goederen daar gebeurt 
niets mee. De eRI heeft haar eigen goederenbestand on
langs opgeheven omdat het te onvolledig was (lang niet 
aIle korpsen gaven hun gegevens door) en omdat er weinig 
beroep op werd gedaan. Toch is automatisering noodzake-
1 i jk. De i nformat i estroom is zo groot dat met de hand 
zoeken in kaartenbakken, zoals het nu nog vaak gebeurd, 
niet veel zin meer heeft. 

Wat vrijwel aIle politiemensen zeiden te willen was 
meer controle op de opkopers. Waar vooral cloor rijkspo
Ii ti emensen over .,erd geklaagd was dat veel gemeenten 
geen zg. helingverordening hebben. Het Wetboek van 



strafrecht verplicht opkopers weI om de naam en Woon
plaats van degene van wi e «e kopen in Olen regi ster te 
noteren maar niet van degene aan wie ze verkopen. Op die 
manier kan gestolen goed tech nog vrij eenvoudig ver
dwijnen. HOlt Wetboek van Strafrecht laat hOlt aan de ge
meehten over om hier iets aan te daen. Ruim 607. van aIle 
gemeenten blijkt «a'n verordenihg te hebben (Maul'it«, 
1981), maar dat kUnnen «eer verschillende verardeningen 
zijn. Vooral voor rijkspolitiekorpsen die in hun regio 
gemeenten met allerlei verschi llende verordeningan en 
gemeenten zonder enige verordening hebben zau dit Olen 
effectieve cantrole niet eenvoudiger maken. Geheel los 
van deze verschillen in regelgeving geven rijkspal\tie
mensen echter toe dat van enige contra Ie ap apkapers van 
hun kant weinig terechtkamt. De regels kUnnen heel maai 
zijn, «aals in se~miga gemeentan, maar dat wil aller
millst zeggen dat de palitie er oak iets mOle doet of dat 
de regels voer de opkoper hanteerbaar zijn. Een opkoper 
die, ns een aver-lijdensgeval, een :z:older mag opruimen 
kan maei lijk alles wat hij meeneemt apart in zijn re
gister gaan beschrijven en een gerenommeerde antiquair 
zal niet graag van iedereen die iets bij hem koapt vragen 
of hij «ich wil legitimeren. 

De eerste daelstelling van hOlt contreleren van ap
kaperregisters is am gestalen gaederen terug te vinden, 
niet aln helers aan te pakken. Opkapers die bewust be
paalde gaederen helen zullen die niet in hun register 
apnemen; veer avertreding van de apkopersartikelen wordt 
zelden vervolgd en als dat al gebeurd dan leidt dat op 
z'n best tot Olen baete van f 75,-. De politie heeft er 
veal meer belang bij een goede relatie met de opkapers 
op te bauwen. Zij kunnen idealiter de Oren en agen van 
de palitie worden als hOlt om gestolen goederen gaat. Als 
de politie zich strikt aan de regels zou houden «ou za 
tegen de meeste opkopers «eer regelmatig proces-verbaal 
maeten opmaken. Maar op die manie ... «ouden ze een poten
tie'll belangrijke infarmutiebron afknijpen. 

Een eenmalige schuldheling Is aVer hOlt algemeen niet 
za maeilijk te bewij«en. In combinatie met een ander 
delict (inbraak, diefstal, verduistering, a.i .d.) kan 
er soms weI een gestolen artikel in het bezit van iemand 
worden gevonden die had kUlmen begr i j pen dat hOlt n i et 
eerlijk was verkregen. Opzetheling is al veel maeilijker 
te bewljzen. Daarvoar zijn meestal verklaringen van bv. 
verschillende dieven tegen de heler nodig. Oieven zul
len over het algemeen niet gauw tegen hun hOller getuigen. 
Ze moeten tenslotte om hun eigen afzetmegelijkheid 
denken. Gewoonteheling tenslotte kan maar heel zelden 
worden be\~ezen. Oat bewijs verei st Olen grate canti
n~iteit van hOlt onderzoek en nauwe samenwerking tU5sen 
vOlrschlllenda afdelingen, verschi 11ende karp sen an mOlt 
hOlt Openbaar Ministerie tot ar bv. 10 zaken tegen 1 hOller 
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rond gemaakt kunnen worden. Dat is veel meer dan in de 
regel mogelijk is en het O.M. zit volgens de politie 
bepaald niet om zulke grote zaken te springen. 

Justitie lijkt in de ogen van de politie niet erg 
happig op helers. Om een inbreker in bewaring te krijgen 
is een fluitje van Ben cent maar om aen haler in bewaring 
te krijgen is een hele toer. Dit is overigens niet aIleen 
te wijten aan een eventueel gebrek aan happigheid van 
de kant van Justitie. Voorlopige hechtenis, anders dan 
aileen ten behoeve van het onderzoek, is nu eenmaal 
slechts mogelijk voor delicten waarop een maximum straf 
van 6 jaar of meer staat en voor schuld- en opzet-heling 
is de maximum straf minder. AIleen voor het veel 
lasti gere te bewi jzen del i ct van gel~oontehel i ng is de 
mazimum straf zes jaar. Als tenslotte de heler ook nog 
wordt vrijgesproken, wat naar het gevoel van de politie 
veel te vaak gebeurd, dan heeft de pol i ti e het gevoel 
dat ze bij die heler voorlopig haar gezicht niet meer 
kan laten zien: "Je wordt uitgelachen". Grotere helers 
voelen zich veilig en gedragen zich zelfverzekerd. 
Daarom zou de politie hen weI graag aanpakken maar voor 
het rondmaken van een zaak tegen een grotere gewoonte
heler ontbreekt de tijd en mankracht. Wat overblijft is 
af en toe pesten door bv. bepaalde goederen in beslag 
te ""men en zg. vergeten ze terug te geven. Met eni ge 
fantasie zijn nog weI wat pesterijtjes te bedenken. 

5.3 Discussie 

Vrijwel aIle politiemenson waren het er over eens dat 
de grote, de professionp.le en de nette helers niet worden 
gepakt. In de dossiers en huizen van bewaring komen ai
leen de kleintjes en degenen die in de eerste plaats v~~r 
een ander delict zijn gepakt v~~r. De helers die worden 
gepakt zijn over het algemeen goede bekenden van de po
litie: inbrekers, dieven en verslaafden. De professio
nele helers zijn volgens de politie geen dieven op 
leeftijd of ex-verslaafden. maar mensen zonder een 
strafblad en voor een groot dee I onbekenden van de po
litie. Niet aileen nogal wat belangrijke helers maar 
vooral veel uiteindelijke consumenten (van gestolen aU
to's, sieraden, kunst, antiek en ga zo maar door) die 
misschien weI hadden kunnon begrijpen dat er iets niet 
goed zat, behoren niet tot het traditionele criminele 
milieu en dus niet tot de kringen waar de politie meestal 
haar aandacht op richt. 

De speciale afdelingen helingbestrijding in de gro
tere gemeentepolitiekorpsen vormden hierop een, zij het 
geringere. uitzondering. De (natuurlijke) ontwikkeling 
Van zulke speciale afdelingen is zich meer toe te leggen 



op de grotere, spectaculairdere en professionelere he
lingzaken of zich te specialiseren in een bepaalde vorm 
van hel i ng zoals de kunst- en anti ekhandel of een be
paalde vorm van heUngbestrijding, bv. in samenwerking 
met Banken van Lening. Oeze afdeUngen worden echter 
opgeheven. tot groot verdri et van de mensen di e daar 
werken. Voor hen is de opheffing van hun afdeling een 
mi skenni ng van hun werk en zeer bedrei gend .. Mi sschi en 
is het V~~r de aanspreekbaarhei d en openhei d van een 
organi satie voor vragen van buitenaf noodzakeUjk dat 
ze af en toe door elkaar worden geschud. maar in de 
tussentijd is het voor de mensen die daar werken niet 
plezierig am uit het veilige huisje Van hun specialisme 
te worden verjaagd en wordt er meer energie en aandacht 
besteed aan het verdedigen van de eigen positie dan aan 
het werk Waarvoor ze zijn aangetrokken. Bovendien wordt 
de reorgani sati e soms dankbaar aangegrepen als excuus 
voor het afhouden van vragen van buitenaf. 
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GESPREKKEN HET HENSEN UIT DE VERZEKERINGSWERELD 

Verzekeraars hebben belang bij zo welnlg mogelijk claims 
en een zo klei n mogel i jk totaal schildebedrag bi j hun 
verzekerden. Wat er nil de i nbrililk of di efstal met de 
gestolen goederen gebeurt i nteresseert de verzekeraar 
aIleen als het om kostbilre voorwerpen gaat. In dat geval 
kan de verzekeri ngsmaatschappi j een beloni ng ui tloven 
voor het terugbezorgen van de gestolen voorwerpen (de 
standaardbeloning is LOY. van de waarde). In feite maken 
verzekeringsmaatschappijen zich dan schuldig aan heling: 
ze kopen willens en wetens gestolen goederen. Dat zal 
weI eens voorkomen ma~r meestal houden verzekeraars zich 
aan de zg. tipgeldenregeling. Dit is een (informele) 
afsprilak tussen o.a. het O.M., de politie, schade
experts, de douane, de FIOD en verzekeringsmaatschap
plJen dat tipgeld alleen wordt uitgeloofd na overleg 
tussen de verzekeraars, het O.M., de politie en eventu
eel nog anderen en dan nog aIleen als het gunstig is v~~r 
zowel het oplossen van strafbare feiten als het terug
vinden van gestolen goederen. Het zal echter duidelijk 
zijn dat deze twee belangen niet altijd samengaan. 

Door uitbetaling van de verzekeringspenningen aan de 
verzekerde neemt de verzekeringsmaatschappij diens recht 
op de gestolen goederen over. De verzekeraar is ni et 
uitgerust om zelf naar de goederen te gaan zoeken. Als 
de politie echter iets terugvindt kan het voor de ver
zekeraar interessant worden haar rechten te laten gel
den. De bezi tter moet dan .Iel afstand wi lIen doen van 
het voorwerp, anders zou de verzekeraar het moeten kopen 
(waar zij uiteraard geen belang bij heeft) of de kwade 
trouw van de bezitter moeten bewijzen 'wat over het al
gemeen vrijwel niet mogelijk is). Als de politie 
gestoleu VQorWerpen vindt en kan nagaan van wie ze waren 
gestoJpn, en als het slachtoffer verzekerd was en zijn 
gevollden ei gendommen terug wi 1 hebben (vaak zal hi j 
liever de verzekeringspenningen innen) dan zal de poli
tie OVer het algemeen slechts kunnen bemiddelen bij het 
terugkopen door de eigenaar die eventueel de koopsom Van 
de verzekeraar kan proberen te krijgen. In zeer veel 
gevallen blijft de politie echter met de teruggevonden 
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gestolen voorwerpen zi tten en moet zi j di e na verioop 
van tijd weer aan de heler teruggeven. 

Zelf ben ik oniangs slachtoffer van inbraak geweest 
waarbij o.a. geluidsapparatuur, een t.v., reservesIeu
teis van de auto en dus even later ook de auto z; jn 
gestolen. De verzekeringsvoorwaarden hielden in dat als 
de auto niet binnen twee maanden werd teruggevonden er 
op kosten van de verzekeraar een n1 e:uwe auto van het
zelfde model gekocht mocht worden. Oat betekende in dit 
geval dat i k er geen belang bi j had dat de auto werd 
teruggevonden. Ook voor mijn geluidsapparatuur en t.v. 
zou ik, als die werden teruggevonden, geen belang
stell i ng meer hebben. Di e waren aan vervangi ng toe en 
weinig mensen willen goederen die door een ander zijn 
ge-, en mogelijk misbruikt, nog terughebben. Wat mij 
beb'of en erg uniek was mlJn situatie waarschijnlijk 
niet, mocht de politie het heel rustig aan doen Mijn 
stell i ge i ndruk was dat de pol i ti e het ook erg rusti 9 
aan deed en dat mijn geval geen enkele prioriteit had. 

Verzekeringsmaatschappijen willen uiteraard wel iets 
doen ter voorkoming Van inbraken (bij degenen die bij 
hen verzekerd zijn). De meest voor de hand liggende weg 
hiertoe zou zijn om de verzekerden premiekorting te ge-
ven als zij iets aan inbraakpreventie zouden doen. Vol-
gens de verzekeringsmaatschappijen ontbreekt hen hiertoe 
echter de speelruimte. De schade Van de inbraak zou nu 
£11 niet meer worden gedekt door de premieopbrengsten dus 
zijn de verzekeraars niet in de positie om beloningen 
in dQ Vorm Van premieverlaging uit te delen. 



7 SUGGESTIES MET BETREKKING TOT HELINGBESTRIJDING 

Het beeld van heling en helers dat hierboven is geschetst 
is noch volledig. noch representatief. Waarschijnlijk 
zijn de kleine amateur en de gelegenheids helers die 
gestolen goederen krijgen. kopen van of rui len onder 
kennissen, vrienden en familia, oververtegenwoordigd en 
zijn de grote, georganiseerde en professionale helers, 
mogeli j k met u i tzonderi ng van cheque en betaalkaart 
helers. ondervertegenwoordi gd. Oat deze laatste groep 
in de politie en justitie gegevens grotendeels ontbreekt 
wil uiteraard niet zeggen dat zij niet be staat of slechts 
een klein deel van de heling voor haar rekening neemt. 
Suggesties met betrekking tot helingbestrijding die al
Inen op het hierbeven geschetste beeld zouden zijn ge
baseerd zeuden dus veoral op de klei ne amateurs en te 
weinig ep de grote professioneel gericht zijn. De meest 
genoemde rechtvaardiging veer helingbestrijding is dat 
langs die weg het aantal diefstallen en inbraken terug
gedrongen zou kunnen worden. Oat lijkt mij hoogst twij
felachtig. Ten eerste werdt een (groot) dee 1 van aIle 
gestolen goederen niet geheeld maar door de dief zelf 
ge- ef verbruikt. Ten hleede. als het de politie en 
justitie op miraculeuze wijze zou gelukken een aan
zienlijk dee 1 van de helers ep te pakken en blijvend op 
het rechte pad te houden. lijkt het mij waarschijnlijker 
dat vanwege het aanbod aan gestolen geederen anderen in 
het gat in de markt zullen stappen. de overgeblevenen 
meer zullen omvatten en de prijs die dieven voor de 
gestolen goederen zuUen vangen. vanwege het vergrote 
aanbod en risico. lager zal uitvallen. dan dat inbrekers 
en dieven hun aanbod zullen verminderen. Een geringe 
opbrengst zou hen misschien juist tot grotere activiteit 
kunnen aanzetten. Als er al een eenvoudige en directe 
cau~ale relat;e tussen steIer en heler zou bestaan dan 
Ii jkt het waarschi jl1l i jk dat het totale aanbod aan 
gestolen goederen de omvang Van de hel i ngmarkt en het 
helingcircuit bepaalt dan omgekeerd. dat de omvang van 
het c i rcu it bepal end zou zi j n voor het aanta 1 di ef
stallen en inbraken. Als het twijfelachtig is of he-
1 i ngbestr; jdi ng tot een afname van het aantal di ef
stallen en i nbraken zal lei den dan is het desondanks 
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boven ledere twijfel verheven dat stelen en helen ten 
nauwste s~menhangen en aileen gezamelijk efficient be
streden kUnnen worden. 

Concreet zou dit kunnen betekenen dat de politie na 
het eplossen van een Inbraak of diefstal altijd door
zeekt naar de gestolen goederen en de helers. Hu gebeurt 
dat ook volgens de zelf polltle in de regel niet. Met 
het oplossen van de I nbraak of di efstal is de zaak 
meestal afgedaan. Het oplossen van de hel i ng heeft 
meestal geen hoge priorlteit. De ontdekking. af en toe. 
van een hui s vol gestolen goederen is een gClede beurt 
voer de politie en goed voer een foto In de krant maar 
helaas blijven dlt zeer Incidentele treffers. De reden 
hiervoor zou kunnen ZTJn dat hellng geen (dlrecte) 
slachtoffers heeft en er dus geen aangl fte van wordt 
gedaan. Zonder aanglfte. d.w.z. een beroep Van buiten 
af, op de politis, zou er voor de politte weinig redan 
zijn lets te doen. Het ol'losslngspercentage wordt er 
nlet door verhoogd en daaraan wordt de effectiviteit Van 
de polltle nu eenmaal afgemeten. Ais dat het hele pro
bleem zou zijn lijkt de ol'lossing niet al te moeilijk: 
er zou van buitenaf een beroep 01' de politie gedaan 
kunnen worden om hogere priuriteit aan helingbestrijding 
to geven. Dat is overigens precies wat een aantal 1'011-
tiemensen voorspelde. nl. dat de uitkomst van dit 
onderzeek zeu zi jn: "Er komt u it dat er n i ets aan he
lingbestrijding wordt gedaan en dat de economische 
schade groot is. De minister zegt -jongens dat loept uit 
de hand. daa,.. moet iets aan geda1ln worden. De politie 
antweordt -Of<1lY, daar doen we wat aan. Over een jaar 
Is ledereen dat alweer vergeten want dan heeft men ent
dekt dat or iets 1lnders uit de hand is gelepen en dat 
claar hoognodig iets aan moet geoeuren.". 

Er ~oeten keuzen worden gema1lkt en de keuze van de 
delicton die politie en O.M. veor1l1 a1lnpakken wordt be
p1lald door de reep uit de maatschappij. Om de be
striidlng van inbra1Tk Oln diefstal zal de maatschappij 
altljd wei blijven vragen. Door het aanpakken van de 
helers tot een vast on Integraal onderdeel van het op
lossen van Inbraken on diefstallen te maken kan er mis
schlon meer continuitelt en efficiintie worden berelkt. 
Het succes van deze benaderlng hangt echter grotendeels 
af van de mate w1larin inbrekers en dieven de namen V1ln 
hun helers willen. kunnen en durven noemen. Zolang ze 
daarmee nietn kunnen winnen zal hun medewerking niet al 
te groot zijn. In het Amerikaanse recht bestaat hiervoor 
de constructie van "plea bargainingn; dat wil zeggen 
st~afvermindering als beloning voor medewerking aan het 
onderzo~k. Misschien haalt men met deze constructie de 
mogelijkheid tot zeer veel geknoei met het recht in huis. 
m~ar anderzijds moet men weI bedenken dat een vorm van 



plea bargaining nu in de informele sfeer af en toe 70eker 
weI zal voorkomen in Nederland. 

Aan de wil van de politie om helers aan te pakken lijkt 
hat niet te ontbreken. Veel politiemensen zeggen in ie
der geval een gruwelijke hekel aan helers te hebben, veel 
meer dan aan di even, omdat ze bui ten schot weten te 
blijven en zich 700 zelfverzekerd gedragen. Waarom komt 
er dan toch 700 betrekkelijk weinig terecht van heling
bestrijding? 

Het meest gegeven antwoord -omdat het geen priori
teit he eft- is hiervoor al besproken. Het antwoord 
daarop was om helingbestrijding meer prioriteit en oak 
meer continuiteit te geven door op een of andere wljze 
een vaste koppeling tot stand te brengen tussen poli
tieonder7ooek naar diefstal, inbraak, vGrduistering, etc. 
en onderzoek naar heling. 

Schieten de wettelijke mogeliikheden voor een goede 
helingbestrijding tekort? Over het algemeen wordt daar 
door de politie niet erg vee 1 over geklaagd. Men zou weI 
enige verruiming van de mogelijkheden tot inbeslagname 
en vooral van de termi jnen voor het onder zi ch houden 
van verdachte goederen voor onder7ooek, wensen. Ook wordt 
er weI geklaagd over het feit dat veel gemeenten geen 
zogenaamd helingverordening hebben, waardoor goederen 
di e door de heler zi jn doorverkocht ni et maer kunnen 
worden achterhaald. Maar al met al kreeg ik niet de in
druk dat pol i ti e het tekortschi eten van de hel i ngbe
striiding in de eerste plaats weet aan ontoereikende of 
bel emmerende wetgev i ng. De bel emmeri ngen voor de he
lingbestrijding lijken meer op het economische, maat
schappelijke en politieke vlak te liggen. De politie zou 
weI meer controle op opkopers, beur7oen, markten, 
braderieen, veilingen en dergelijke willen uitoefenen 
maar dat is duidelijk strijdig met het economische be
lang van een ongehinderde markt en het vrije verkeer van 
goederen. In onder andere artikel 637 B.W. heeft de 
wetgever dit belang duidelijk op het oog gehad door ie
dereen di e (te goeder trouw) op "en markt of openbare 
vei ling koopt te beschermen tegen terugvorderi ng door 
de eigenaar. Ook de plaatselijke ove~heden hebben eCO
nomi sche en maatschappel i jke belangen bi j markten en 
beurzen binnen hun gren70en en zullen dergelijke activi
teiten aIleen maar stimuleren en toejuichen. Van de po
Ii ti e wordt slechts ge','raagd de orde op de markt te 
handhaven zodat de handel onbelemmerd kan plaatsvinden, 
en zeker geen stringente controle die handel belemmert. 
Iedereen wil graag dat de politie diefstal energiek en 
goed bestrijdt maar weinigen vinden rl'l' -ij zichzelf 
daartoe bij iedere koop en verkoop belening bij 
de lommerd, etc. 700uden moeten legi' ~ en. Van de kant 
van de middenstand is zeker ook geen enthousiaste mede-
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~Ierk i ng te venlachten aan het registreren bi j I edere 
koop en verkoop van de goederen, de pri js de 
koper/verkoper, etc. Voor zaken met meerdere ves-
tigingen. die In de ene zaak hebben ingekocht en in de 
"ndere verkocht, wordt het registreren een wanhoop. Als 
de regi sters ni et •• orden gecontroleerd dan gaat geen 
~innig mens ermee door ze bij te houden. 

Door sommigen worden de Banken van Lening Banken van 
Hel i n9 genoemd, maar oak al zou dat zo zi jn (waarvoor 
overigen~ nauwnlijks aanwijziglngen bestaan) zljn deze 
Inst<!llingen mc;atschappelijk volstrekt onmisbaar. Als 
aIle goederen, behalve g<!stolen goederen vrlj en onbe
lemmerd verhon~eld moeten kunnen worden dan Is er goede 
itlformatie nod~g over gestolen goederen. Zolang ar geen 
landelijk bevraagbaar geautomatiseerd goederenbestand 
voorhanden Is zljn de mogelijkheden om gestolen goederen 
te vinden klein en kunnen die goederen dus vrijwel on
belemmerd verhandeld worden. Zo'n geautomatiseerd goe
derenbestand is daarom een eerste voorwaarde voor een 
effectieve helingbestrijding. Maar ook van een geauto
matiseerd goederenbestand mag men niet alles verwachten. 
Het grote probleem is de gestolen goederen zo te om
schri jven dat ze herkend kunnen worden ais ze worden 
terusgevonden. Een gouden schakelarmband. een schilde
rij voorstellende ~en landschap, een Friese sto~ltjes
klok. aen partij trainlngspakken, een zilveren bonbon
schaal, enzovoorts; zo'n omschrijving biedt heel weinig 
mngelijkheden de goederen op te sporen of te herkennen 
bij ~on hulszoeking. In feite he~ft het aileen maar zin 
80ederen met een uniek serienummer (liefst niet met een 
5t i cker op het goed aangebracht) In een (geautoma
ti seerd) goederenbestand op te nemen. Het slachtoffer 
moet dan weI het serlenummer van zijn gestolen eigen
dammen kunnen opgeven. Een oplassing VDar dit prableem 
ZDU zijn dat iedereen (al) zljn goederen zou merken met 
zijn 2igeh postcode en huisnummer. Oat is z2ker iets om 
tc stimule~en maar oak daarvan mag, op korte termijn, 
nip.t al te veel •• orden verwacht (Roell en Linckens. 
1. 98(,) • 

Enn mogelijkheid om informatie over vermiste en terug
.. evonden voorwerpen op grote schaal di rect onder het 
nubliek te verspreiden Is misschien de T.V. en met name 
Teletekst en/of Vi di tel. Het programma Opspori ng Ver
zocht bl i j kt een hoge k i j kdi chthe i d te hebben en veel 
waardering bij zowel publiek a1s politie. Misschien zou 
hot goed zijn als politie en justitie zelf permanent 
informatie via Teletekst of Viditel zouden verspreiden. 
Onder andere slachtoffers en diefstal en inbraak zDuden 
dan zelf (de) Teletekst of Viditel erop kunnen nakijken 
of de politie iets van hun spullen heeft teruggevDnden. 
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