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CAMPAGNE TEGEN DRUGSLABS         

INFOSHEET

SCHADE EN ONVEILIGHEID DOOR DRUGSLABS
Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan je denkt. 
Het laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans 
op ontploffing. Drugsafval wordt achtergelaten of elders gedumpt. 
Gebouwen of landerijen worden onherstelbaar aangetast. Daarbij 
geeft de aanwezigheid van criminelen de buurt een onveilig gevoel. 

Mensen kunnen worden verleid of omgekocht om mee te werken. 
Werk je eenmaal mee aan een drugslab dan kom je niet meer uit het 
criminele circuit. Als verhuurder van een pand ben je zelfs mede-
plichtig aan het witwassen van crimineel geld. Houd je buurt veilig, 
ondersteun de campagne en verwijs mensen met informatie door 
naar Meld Misdaad Anoniem.

 
 

MELD MISDAAD ANONIEM
Signalen kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad  
Anoniem (M.) via 0800-7000. Je kunt ook online melden in een 
beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl. 

ANONIEM BIJ M. 
• M. is onafhankelijk (geen politie)
• M. ziet je telefoonnummer niet
• M. neemt het gesprek niet op
• M. ziet je IP-adres niet

Geef je toch prijs wie je bent, dan noteert M. dat niet. Je naam en 
adres worden niet bekend bij M., de politie of de dader.

Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. 
Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: 
levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en 
amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. 
In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen 
betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en 
geweld als gevolg. Verhuurders en omstanders zijn zich  
meestal niet bewust van de risico’s van drugslabs. 

Daarom start Meld Misdaad Anoniem een campagne. 
Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te 
kunnen sporen zijn meldingen cruciaal. Help mee en 
zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen. 

TIJDELIJKE 

HUURDERS  

IN JOUW  
BUURT?

Zie jij illegale  

activiteiten? 
Lege loodsen trekken 

criminelen aan.
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WAT MELD JE? SIGNALEN VAN EEN DRUGSLAB
Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit, zoals:
• activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
• onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
• een chemische geur van anijs, aceton, ammoniak of amandel 
• jerrycans, blauwe vaten of IBC 1.000 liter containers 
• afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)
• afzuiginstallaties via het dak
• overmatige beveiliging met camera’s
• afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders 

ANDERE VERDACHTE SIGNALEN, ZOALS:
• huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen
• huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen
• onbekende tussenpersonen die zaken regelen 
  (verhuurmakelaars, notarissen)
• onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)
• aanwezigheid van motorbendes

MELDEN HELPT!
Jaarlijks stuurt M. 16.000 meldingen door naar politie en andere 
partners. Hierdoor worden dagelijks zaken opgelost:
• verdachten worden opgespoord en opgepakt
• wapens, drugs en gevaarlijke stoffen worden vernietigd
• malafide bedrijven worden gecontroleerd op fraude en 
  overtredingen
• panden worden gesloten en vergunningen ingetrokken
• de belastingdienst of gemeenten sturen boetes en naheffingen
• crimineel geld en dure bezittingen worden afgepakt

BEREIKBAARHEID
Melden kan 24/7 in een beveiligde omgeving via 
meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast is M. zeven dagen per week 
bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 22.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 
9.00 tot 17.00 uur.

Meld Misdaad Anoniem
Postbus 200 
3870 CE Hoevelaken

T 088 5543 230
M communicatie@meldmisdaadanoniem.nl
W www.meldmisdaadanoniem.nl

DIE  EN  DIE... 

DAAR
EN  DAAR

TOEN  EN  TOEN... 

TIP

CHECK MELDING

NAMEN

LOCATIES

TIJDSTIPPEN

ETC.


