
Wat is ondermijning? 

Ondermijning is een criminele verbinding tussen de boven- en onderwereld. We noe-
men het ‘ondermijning’ omdat het ons land beschadigt: criminelen maken misbruik van 
bedrijven, organisaties en mogelijkheden. Mensen die zich met ondermijning bezighou-
den lijken gewone inwoners, maar ondertussen zijn ze bezig met criminele zaakjes. Bij 
ondermijning is niets zoals het lijkt. Daarom is het zo lastig te herkennen.

Wat zijn voorbeelden van ondermijning? 

Ondermijning kun je overal in de stad tegenkomen: bijvoorbeeld een kapper of restau-
rant waar je nooit een klant naar binnen ziet gaan. Of een verhuurd appartement met 
afgeplakte ramen. Of je buurman die een uitkering heeft én een nieuwe, dure auto. Er 
zijn genoeg seintjes voor ondermijning: je gaat het pas zien als je het doorhebt. 

Hoe herken je ondermijning? 

Er zijn een aantal signalen waaraan je ondermijning kunt herkennen: 
• Een slecht onderhouden huis of bedrijfspand. Soms is ook de tuin of directe 
 omgeving slordig,  vies of slecht onderhouden. 
• Mensen die er wonen of werken gedragen zich verdacht. Of je merkt aan het gedrag 
 van bezoekers dat iets niet klopt. 

Ondermijning Je gaat het pas zien als je het door hebt! 
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Controlelijst ondermijning

De controlelijst helpt je om signalen van ondermijning te herkennen: als je goed kijkt, 
wat zie je dan bij een woning of bedrijf?

 Opvallend veel dure auto’s
 (Bewakings)honden bij het gebouw
 Er hangen camera’s 
 Graffiti (het pand is in slechte staat)
 Heel veel stroomstoringen
 Veel afval (alles lijkt erg vies)
 Veel onkruid (slecht onderhouden  
 tuin)
 Gordijnen dicht/afgeplakte of 
 beslagen ramen
 Stank (henneplucht)
 Lekkage in het gebouw 
 (bij appartement/flat)
 Heel snel en vaak een nieuwe 
 eigenaar

 Mensen staan op de uitkijk 
 (en letten goed op)
 Er worden veel verpakte spullen naar  
 binnen en buiten gebracht
 Veel en vaak auto’s of busjes die 
 spullen leveren of ophalen
 Veel drukte of juist weinig drukte 
 Veel klanten of juist geen klanten
 Weinig mensen aan het werk
 Bezoekers op onlogische tijden 
 Veel drukte in de nacht
 Bewoners zijn erg op zichzelf/laten  
 geen mensen binnen
 Regelmatig erge ruzies 
 (met bezoekers)

Heb je meerdere vakjes aangekruist? 
Het je meerdere vakjes aangekruist en heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Dan 
heb je misschien te maken met ondermijning. Het is goed om dit te melden. Met jouw 
melding maken we Lelystad een stukje veiliger!

Hoe kun je ondermijning melden? 
Melden kan op twee manieren:
1. Geef het door aan de politie via telefoonnummer 0900-8844.
2. Doe een melding bij Meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer 0800-7000 of via  
 de website: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

Wil je meer weten over ondermijning?
Download dan de app Ondermijning in de Apple of Playstore. De app heeft:
- altijd het laatste nieuws over ondermijning;
- een vragenspel om je kennis te testen en te vergroten
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