
Criminaliteit in jachthavens komt steeds meer voor in Nederland.
Denk aan drugssmokkel en mensensmokkel over water. 

Meld, want elk vermoeden telt
Meld, juist ook als je alleen een vermoeden hebt. De politie of KMar zoekt uit of het klopt.

Politie:
 • 0900-8844
 • De wijkagent, zie www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten 
 

Anoniem melden:
 • 0800-7000
 • Meld Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl 

Koninklijke Marechaussee (migratiecriminaliteit):
 • 0800-1814
 • LTC.OPSCENT.KCC@mindef.nl

Belangrijk om te benoemen bij je melding:
 -  Welke haven 
 -  Naam vaartuig
 -  Type vaartuig
 -  Kleur vaartuig
 -  Welke signalen zie je
 -  Datum en tijdstip
 -  Naam of kenmerken van personen
 -  Naam bedrijf of rederij
 -  Welke vaarbewegingen 

Signalen criminaliteit 
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 Scheef beladen 
 Radio met satellietantennes (te 

groot in verhouding tot de boot)
 Veel mensen ten opzichte van 

de boot 
 Veel zwemvesten aan boord
 Afgeplakte patrijspoorten of 

afgedekt met gordijnen
 Beschadigde stootrand 
 Beschadigd/vies zeil en  

beschadigde mast
 Onhandig en onlogisch gedrag 

op het water

 Te grote bijboot in verhouding 
tot de boot

 Veel duikapparatuur
 Veel te sterkte motoren in 

verhouding tot de boot 
	 Grote	(zwarte)	sporttassen
 Veel jerrycans aan boord
 Tapijt op het dek (kan duiden 

op verborgen ruimte)
 Beschadigde boot, (slecht) 

overgeschilderde bootnaam
	 Niet	praktische	of	onlogische	

vaarkleding

Heb je alle signalen gezien?
 Verdachte ladingen worden 

naar een auto gebracht
 Veel fenders (stootwillen) 

rondom de boot 
 Rommel op het dek (afval, 

losse touwen, etc.)
 Veel algengroei aan de boot 
 Het lossen van vis gebeurt niet 

in een jachthaven
 Grote contante betalingen bij 

de bootverhuur 
 Raar moment van uitvaren met 

snelle boot (bij slecht weer, 
nacht of vroege ochtend).

Door de signalen te herkennen én te melden, 
maken we onze jachthavens samen veilig! 
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