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Ondermijning = 
Georganiseerde criminaliteit

Wanneer criminelen gebruik maken van legale diensten 
en zaken om hun illegale praktijken uit te voeren, noemen 
we dat ‘ondermijning’. Criminelen kunnen niet al hun 
activiteiten ondergronds uitvoeren en misbruiken daarom 
vaak onze samenleving.

Kijk Niet Weg!

Als criminelen hun illegale daden uitvoeren door gebruik 
te maken van de bovenwereld, blijft dat vaak onopgemerkt 
door de omgeving. Want weet jij wat verdachte signalen 
zijn, waardoor criminelen gewoon hun gang kunnen gaan? 
Door slim misbruik te maken van onwetende personen,  
of overtuigend te doen alsof alles gewoon in orde is, 
zorgen criminelen er voor dat jij onbedoeld bijdraagt aan 
de illegale activiteiten. 

Via deze folder informeren wij je over ondermijnende en 
georganiseerde criminaliteit. We vragen je om niet weg te 
kijken. Herken signalen en lever (anoniem) een bijdrage 
aan de aanpak van criminelen in Noord-Limburg.  

Samen voor een veilig Noord-Limburg 

Deze folder is een initiatief van de gemeenten Beesel, 
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, 
Peel en Maas, Venlo, Venray, politie Limburg, Provincie 
Limburg, RIEC, Openbaar Ministerie en Regio Noord-
Limburg

De folder is onderdeel van de bewustwordingscampagne 
Kijk Niet Weg!

Wellicht komt de vraag in je op ‘waarom 
is dit voor mij een probleem en waarom 
zou ik me hier druk over maken?’

Het is belangrijk dat je weet wat de 
effecten zijn van ondermijning en de 
impact die het kan hebben op jezelf,  
je familie en je leefomgeving.

De criminele wereld is een harde wereld 
waar je als onbedoeld slachtoffer vaak 
nog maar lastig uitkomt.
  
Criminelen maken ook handig gebruik 
van het feit dat maar weinig mensen 
verdachte situaties melden. Zo kunnen 
zij steeds verder gaan en verstoren zij 
de maatschappij meer en meer. Ook bij 
jou in de buurt.

Ondermijning in jouw buurt?

Waar kun je mee te maken krijgen? 

• Stroomstoringen in je buurt door 
illegaal afgetapte stroom 

• Brand- en instortingsgevaar door 
onprofessioneel aangelegde 
installaties 

• Afvoer van chemische stoffen op jouw 
grond, met veel milieuschade en hoge 
kosten tot gevolg 

• Oneerlijke concurrentie voor de 
hardwerkende (lokale) ondernemer 

• Gevaarlijke stoffen in ons drinkwater 
door dumpingen van drugsafval 
 
Het is belangrijk niet weg te kijken 
en verdachte situaties en signalen te 
melden via de politie (0900 8844) of 
Meld Misdaad Anoniem via 
meldmisdaadanoniem.nl / 0800 7000



Kijk niet weg als je dit in jouw 
buurt ziet

Criminele activiteiten in de bovenwereld vinden vaak 
onopgemerkt en uit het zicht plaats. Maar als je een beeld 
hebt bij verdachte signalen zie, hoor en ruik je wellicht meer 
dan je doorhebt! Wat valt jou op als je door jouw buurt loopt, 
fietst of rijdt?

Voorbeelden van verdachte signalen in jouw omgeving

• Het bedrijf waar nooit klanten komen of waar je alleen 
contant kunt betalen 

• De winkel die altijd gesloten is 

• Het gebouw waar alleen ’s avonds en ’s nachts mensen zijn 

• Het gebouw waar een vreemde lucht hangt en/of rook uit 
vreemde plekken komt 

• De buurtbewoner met een klein huurhuis maar met veel 
dure uitgaven 

• De jongere zonder (bij)baan maar wel een luxe levensstijl 

• Patsergedrag (onverklaarbaar dure auto’s, kleding en 
sieraden) 

• De woning die bewoond wordt door veel meer personen dan  
passend, waarbij de bewoners weinig vrijheid lijken te hebben,  
de woning slecht onderhouden is en er veel vuilnis is

De activiteiten van criminelen kunnen ook 
op jou een behoorlijke impact hebben. 
Ook als je onbedoeld betrokken raakt.

• Strafrechtelijke vervolging:  
Je krijgt een strafblad. Wat mogelijk 
gevolgen heeft voor je werk of de 
mogelijkheden tot het vinden van een 
(nieuwe) baan 

• Indien je nog op school zit kun je van 
school gestuurd worden 

• Sluiting van je woning voor langere tijd 
als er drugs worden gevonden 

• Stopzetten van je huurcontract of 
intrekking van je hypotheek na het 
aantreffen van drugs 

• Hoge onkosten van bijvoorbeeld 
herstelwerkzaamheden zelf moeten 
betalen 

• Stopzetting van je uitkering en 
ontvangen bedragen terug moeten 
geven 

• Hoge schuld bij de belastingdienst of de 
energiemaatschappij 

• Afpersing door criminelen of schulden 
bij criminelen

De gevolgen van 
ondermijning



Herken hennepkwekerijen en 
xtc-labs 

Een van de meest bekende vormen van ondermijning 
zijn hennepteelt en de productie van synthetische drugs. 
Hieronder lees je de meest voorkomende aanwijzingen en 
signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij of xtc-lab 
in een woning, bedrijf of loods.

• Afgeplakte ramen of deuren 

• Voortdurend dichte rolluiken 

• Bezoekers op vreemde (nachtelijke) tijdstippen  

• Pand lijkt onbewoond/ongebruikt 

• Amandelachtige, zoete weeïge of aceton geur (drugslab) 

• Hennepgeur 

• Beslagen of vochtige ramen (binnenzijde) 

• Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of op het dak 

• Wateroverlast of vochtproblemen 

• Kunstlicht dat voortdurend blijft branden 

• Flikkerend licht 

• Veel bewakingscamera’s 

• Gezoem van afzuigapparatuur en/of ventilatoren 

• Laden en lossen van (bouw)materialen op vreemde 
tijdstippen

Verhuur je een woning of 
gebouw? 

Voorkom dat je onbedoeld slachtoffer wordt van criminelen 
met onderstaande tips

• Weet aan wie je verhuurt! Vraag om een origineel 
identiteitsbewijs en controleer deze 

• Accepteer geen contante betalingen 

• Accepteer geen betalingen van derden 

• Controleer salarisstroken, rekeningafschriften en 
werkgeversverklaringen 

• Wees bewust dat een aanbod dat qua bedrag te mooi lijkt 
om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook is 

• Stel een huurcontract op 

• Zorg dat je regelmatig in contact blijft met de huurder, en 
ook regelmatig gaat kijken bij de woning of het gebouw

“Stel dat u al 30 jaar een bedrijf heeft, maar het water u aan de 
lippen staat door financiële tegenslag of geen opvolging in het 
bedrijf. Juist, op dat moment, komt een keurig uitziende man 

uw terrein oplopen en vraagt u of hij de leegstaande loods van 
u mag huren. Hij betaalt er ook nog een leuke prijs voor die een 

hoop zorgen wegnemen. Hij kan wel alleen contant betalen.
 En u mag niet teveel vragen stellen…”

-Politie-



Meld verdachte situaties 
in jouw buurt

Samen maken we Noord-Limburg 
veiliger. Twijfel niet of je een signaal 
moet melden! Zelfs de grootste 
onderzoeken vinden plaats door die 
ene oplettende burger! Je kunt ook 
altijd anoniem een melding doen. Na 
het ontvangen van de melding gaan 
de betrokken partners op zoek naar de 
juiste aanpak.

 “Uw ogen en oren zijn van onmiskenbare 
waarde voor onze samenleving. Uw tip richting 
politie of anoniem via M. (0800-7000) kan het 

verschil maken.”

-Politie-

“De anonimiteit en veiligheid van de melders 
is voor M. van hoofdbelang. Alleen als de 

anonimiteit gewaarborgd kan worden 
stuurt M. de anonieme melding door naar 

de partners, zoals de politie en andere 
opsporingsdiensten.”

-Meld Misdaad Anoniem-

Melden is eenvoudig 

Kijk niet weg! Meld verdachte situaties 
voor een veilig Noord-Limburg. Bel de 
politie 0900 8844 of meld misdaad 
anoniem meldmisdaadanoniem.nl / 0800 
7000. Bij direct gevaar bel 112.

Volg ons via social media: KijknietwegNL


