
 

Witwassen, drugs- en mensenhandel 
zijn een bedreiging voor een veilige 
winkelbuurt. Wees daarom alert. 
In deze folder staan de meest 
voorkomende signalen op een rij.

  Werk mee aan een veilige winkelbuurt
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Werk mee aan een 
veilige winkelbuurt
Ontvangt u signalen die wijzen  
op criminele activiteiten? 

Deel dan uw kennis met uw eigen 
winkeliersvereniging, de politie of Meld 
Misdaad Anoniem. Met uw informatie 
kunnen zij criminaliteit tegengaan.

 • Bel 112 als elke seconde telt 

 • Geen spoed, wél politie: 0900-8844 
Ook voor uw wijkagent!  
Weten wie dat is?  
Ga naar politie.nl/mijn-buurt

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Amsterdam.nl/ondermijning
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Werk mee aan een veilige winkelbuurt

Signalen malafide  
(horeca) bedrijven

 • Onduidelijke activiteiten achterin  
de (winkel)ruimte waar klanten niet  
mogen komen
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Dure verbouwingen of aankopen
 • Onduidelijk wie of waar de baas, 
eigenaar of leidinggevende is
 • Bijzondere locatie of geen aanloop
 • Afwijkende openingstijden/vaak gesloten
 • Alleen contant kunnen betalen
 • Regelmatige wisseling van eigenaren, 
meerdere naambordjes 
 • Bedrijf zonder website 
 • Opvallend weinig  
personeel of juist veel
 • Aanbod voor lening  
krijgen (contant)
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MOBILE-ALT Bel 112 als elke seconde telt

Signalen 
witwassen

 • Onduidelijke  
bedrijfsactiviteiten
 • Verouderde  
producten in de schappen
 • Onduidelijke verbouwingen of dure 
verbouwingen die niet in verhouding 
staan tot de inkomsten/klandizie van  
de onderneming
 • Geen website, naamsvermelding  
of bezoekadres
 • Niets of juist extra bedragen aanslaan 
op de kassa
 • Luxe levensstijl die niet overeen lijkt 
te komen met de te verwachten 
bedrijfsomzet
 • Voorkeur voor contante betalingen  
of veel contant geld op zak hebben

3

VOORBEELD



   

MOBILE-ALT 0900 - 88 44 bij geen spoed, wél politie 

Signalen hennepteelt 
en drugslaboratoria

 • Beslagen ramen
 • Afgeplakte ramen 
 • Deur wordt niet  
geopend terwijl er iemand  
binnen lijkt te zijn
 • Beveiligingscamera’s,  
alarminstallaties of boobytraps
 • Amandelachtige geur  
of geur van aceton (drugslab)
 • Hennepgeur op onverwachte plekken 
 • Geluid van kluswerkzaamheden
 • Gezoem van afzuigapparatuur
 • Onregelmatige stroom (flikkerend)
 • In- en uitladen bouwmaterialen op 
vreemde tijdstippen
 • Pand lijkt onbewoond of ongebruikt
 • Waterschade bij de onderburen
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Signalen drugshandel
 • Drugsafval op straat  
(seal of pony packs, zakjes,  
vloeitjes, rietjes, spuiten, ampullen)
 • Aanloop van gebruikers  
en dealers
 • Aanloop op vreemde tijdstippen
 • Veel bezoekers die korte tijd blijven
 • Auto’s met inzittende(n) die steeds 
langsrijden of langdurig parkeren
 • Overlast van personen 
(zoals personen onder invloed)

MOBILE-ALT Meld Misdaad Anoniem op 0800 -7000
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Signalen illegale prostitutie

 • Aanwezigheid van schaars geklede 
vrouw(en) in omgeving waar dit niet 
thuis lijkt te horen (bijvoorbeeld 
kapsalon of industrieterrein)
 • Activiteit wanneer je dit niet verwacht, 
zoals avonduren en weekend
 • Jonge zwangere dame(s) op locaties 
waar je dit niet verwacht
 • Mannen die rondhangen  
(bewaken, cruisen, geld ophalen)
 • Onbekende mannen die aanbellen
 • Seksadvertenties

MOBILE-ALT 0900 - 88 44 bij geen spoed, wél politie
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Signalen 
mensenhandel

 • Overbewoning
 • Gedwongen,  
onveilige seks
 • Geen Nederlands of Engels spreken
 • Geen vrijheid hebben (bijvoorbeeld 
buiten werktijden opgesloten zitten in 
een huis of kamer)
 • Niet weten waar (in Nederland)  
men zich bevindt
 • Niet weten waar men werkt
 • Personeel dat mogelijk overnacht  
 in of boven de zaak
 • Naar het werk worden gebracht  
en opgehaald

Deze folder is tot 
stand gekomen 
in samenwerking met:

MOBILE-ALT Meld Misdaad Anoniem op 0800 -7000
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