
In de Spaanse Polder 
en Noordwest gaat heel 
veel heel goed. 
Maar soms denk je… wat gebeurt daar. Teveel cash, 
geen bon of ongebruikelijke activiteiten buiten werktijd.
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Anoniem: 0800 - 7000

Politie: 112 (spoed) of 0900 - 8844

www.rotterdam.nl/voelthetverdacht

#voelthetverdacht

Voelt het verdacht?
Gewoon even melden!

Hoe herken je 
ondermijnende 
criminaliteit?

Anoniem: 0800 - 7000
Politie: 112 (spoed) of 0900 - 8844
www.rotterdam.nl/voelthetverdacht
#voelthetverdacht
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Wanneer u of uw medewerkers 
worden benaderd met ongewone 
verzoeken

Cash betalingen wanneer dit 
ongebruikelijk is

Sterk opvallende verzoeken die 
vragen oproepen

Opvallende bestellingen, 
bijvoorbeeld extreem grote 
hoeveelheden

Activiteiten en/of goederen 
die niet bij een bedrijf worden 
verwacht

Afwijkend gedrag (haastig, 
zenuwachtig, schichtig)

Moeilijk doen over 
betaalovereenkomsten, 
contracten en garanties

Buitengewoon veel geld bieden 
voor producten of diensten

Producten zonder duidelijke 
herkomst

Activiteiten op ongewone 
tijdstippen

Luxe levenspatroon dat niet 
wordt verwacht bij de functie

Afwijkende beveiliging van 
goederen of panden (veel 
camera’s, sloten, enz.)

Diefstal zonder sporen van 
inbraak

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam 

Personen die op tijden en 
plekken aanwezig zijn zonder 
reden

Wens om nadrukkelijk anoniem 
te blijven

Verbroken verzegeling zonder 
duidelijke reden 

Bestelde goederen die niet bij het 
bedrijfsproces horen

Signalen in je bedrijf

Signalen bij (potentiële) klanten/ander bedrijf



Ondermijnende
criminaliteit.

Criminaliteit treft ons allemaal en vaak heel hard. 
Dat geldt ook voor de criminaliteit die veel minder 
zichtbaar is, de zogenaamde ondermijnende 
criminaliteit. Van een onveilig gevoel op straat tot 
onbetaalde belastingen, het brengt meer problemen 
met zich mee dan u denkt. En nog erger, het is vaak 
de start van zichtbare en voelbare criminaliteit.  
Dus een garage waar alleen ’s nachts mensen zijn. 
Een klant met wel erg ongebruikelijke verzoeken. 
En een bedrijf waar je alleen contant en zonder bon 
kunt afrekenen. U lijkt er in eerste instantie geen last 
van te hebben, maar vroeg of laat wel. 
De gemeente Rotterdam en ondernemers van 
bedrijventerreinen Spaanse Polder en Noordwest, 
vinden het belangrijk dat iedereen ogen en oren 
openhoudt. Daarom brengen wij het probleem 
onder de aandacht met de eenvoudige slogan: 
Voelt het verdacht, gewoon even melden. Dat mag 
en kan anoniem als u wilt. 

Vaak is het lastig om aan te geven wat er precies aan de 
hand is, maar uw onderbuikgevoel zegt dat er iets niet in 
de haak is. Dat gevoel kan terecht zijn. Dit soort verdachte 
situaties kunnen een signaal zijn van ondermijnende 
criminaliteit. Door het onzichtbare karakter is het bestrijden 
van ondermijnende criminaliteit erg moeilijk. Gemeenten en 
politie zetten zich flink in, maar uw hulp is onmisbaar. 

Ondermijnende criminaliteit vindt plaats achter de 
deuren van huizen, winkels en bedrijfspanden. Denk 
bijvoorbeeld aan geld witwasserij, wietteelt, of handel in 
gestolen of illegale goederen. Op bedrijventerreinen komt 
ondermijnende criminaliteit veel voor. Er is weinig sociale 
controle, grote panden, ‘s nachts stil; allemaal kenmerken 
waar criminelen graag gebruik van maken. De Spaanse 
Polder en Noordwest voldoen ook aan die eigenschappen.

Wat doet de gemeente tegen ondermijning in 
de Spaanse Polder en Noordwest?
Na een dringende oproep van de ondernemers uit het 
gebied, hebben burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) en 
burgemeester Lamers (Schiedam) in 2014 de handen 
ineengeslagen om malafide bedrijven aan te pakken. De 
politie is meer gaan samenwerken met de ondernemers uit 
het gebied, er is meer politie op straat en een stadsmarinier 
vestigde zich in het gebied. Sindsdien neemt het aantal 
meldingen toe, is het veiligheidsniveau verbeterd en hebben 
malafide bedrijven ruimte gemaakt voor eerlijke 
ondernemers. Maar we zijn er nog niet. Om de Spaanse Polder 
en Noordwest veiliger te maken is uw hulp nodig. Als bewoner 
of ondernemer uit de buurt, kent u het gebied als geen ander. 

 
Waarom zou ik melden als ik er persoonlijk 
geen last van heb?
Misschien denkt u dat u er persoonlijk geen last van 
hebt, maar indirect heeft de hele samenleving last van 
ondermijnende criminaliteit. Van onbetaald belastinggeld 
tot een onveilig gevoel op straat. Op termijn kan het ook 
directe gevolgen opleveren voor uw veiligheid. Denk hierbij 
aan brandgevaar, omkoping, intimidatie of geweld. 

Is het uw verantwoordelijkheid om een 
melding te maken?
Net als dat het de verantwoordelijkheid van politie en 
overheid is om criminelen te arresteren en te straffen, is het 
de morele verantwoordelijkheid van de burger om verdachte 
en/of criminele situaties te melden. Bovendien, niemand 
weet beter wat er in de omgeving speelt dan de bewoner of 
ondernemer zelf!  

Wat gebeurt er met uw melding?
Met elke melding wordt iets gedaan. Misschien leidt het 
niet gelijk tot een inval of arrestatie, maar meldingen komen 
altijd terecht in een groter dossier. Misschien bent u wel
de eerste die een melding maakt en is dat aanleiding om 
iemand onder de loep te nemen. Of misschien is uw melding 
wel het laatste stukje van een puzzel. Hoe dan ook, het 
maken van een melding is nooit voor niets. 

Wat als u iemand vals beschuldigt?
Misschien vermoedt u dat iemand in uw buurt zich 
bezighoudt met illegale activiteiten. Er is iets niet in de haak, 
maar u kunt niet echt uw vinger erop leggen. Ook bij twijfel is 
het beter om een melding te maken. Wie weet heeft u gelijk 
en kan er actie ondernomen worden. 

Waar kunt u een melding maken?
Om ondermijnende criminaliteit stevig aan te pakken, zijn er 
veel loketten waar u een melding kunt doen. U kunt terecht 
bij de politie, wijkagent, gemeente, stadsmarinier of Meld 
Misdaad Anoniem (MMA). Waar u melding maakt, maakt 
niet uit, zolang u het maar doet! Wel kunt u zelf bepalen of u 
een melding anoniem maakt. Dit is uitsluitend te doen voor 
niet-spoedgevallen via Meld Misdaad Anoniem.

Is het maken van een melding wel veilig?
Wanneer u een melding maakt van een verdachte situatie, 
komt uw melding terecht in een groter dossier dat beheerd 
wordt door de politie. Mocht u het niet prettig vinden om 
een melding te maken uit naam, dan kan u anoniem melding 
doen via Meld Misdaad Anoniem.
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“De Spaanse Polder en Noordwest zitten in de 
lift. De ‘aanpak ondermijning’ heeft zichtbaar 
resultaat. Bedrijven hebben vertrouwen en 
investeren volop. Om het gebied veilig en 
leefbaar te houden zijn ieders ogen en oren 
nodig. Op een bedrijventerrein is weinig sociale 
controle en toezichthouders zijn niet overal 
tegelijk. Elke melding helpt om ondermijnende 
criminaliteit aan te pakken. ”

- Wout Gelderloos
Accountmanager Bedrijven Spaanse Polder / Noordwest 
Gemeente Rotterdam


