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Welke zaken kun je bij M. melden? 

M. maakt geen onderscheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van 

moord en verkrachting tot mishandeling en drugshandel. Daarnaast kun je 

bij het meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, in-

braken en illegale handel en opslag van vuurwerk. 

 

Waar is M. niet  voor bedoeld? 

De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor 

zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel je 112. Hoef je niet anoniem te 

blijven of is er géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Ook is M. er 

niet voor aangiftes, klachten en meldingen van verkeersovertredingen of 

overlast en dergelijke. 
 

 

Afgelopen maand werden wij door, een ons welbekende, onder-

nemer gewezen op een min of meer verdacht pand. Hij had daar 

activiteiten gezien die wezen op de aanleg van een hennepkwe-

kerij. Hij vroeg wel aan ons om zijn naam buiten het eventueel 

dossier te houden. Helaas voor hem is dat voor ons als wijkagent 

onmogelijk. Wij moeten te allen tijde onze bronnen bekend 

maken bij justitie en later bij een rechter. Dus anonimiteit is bij 

ons niet te garanderen. Wat had deze ondernemer anders kunnen 

doen? 

 

Voor het oplossen van misdrijven (en dus ook voor het ontman-

telen van een mogelijke hennepkwekerij) is de hulp van het 

publiek onmisbaar. Dus ook de melding van de hierboven ge-

noemde ondernemer. De wijkagenten roepen daarom op om 

altijd melding te doen van een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat 

kan bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis telefoon-

nummer 0800-7000 of de website 

www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks worden er meer dan 

duizend misdrijven opgelost dankzij tips via M. 

 

M. is onafhankelijk en geen politie. M. ziet je telefoonnummer 

of IP-adres niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder 

en wil die ook niet weten. Gesprekken worden niet opgenomen 

en de verwerking van de melding is beveiligd.”  

 

Hoe verloopt zo'n gesprek? 

Je belt 0800-7000 en vertelt je verhaal. De medewerker aan de 

telefoon neemt de melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten. 

Alleen als M. jouw anonimiteit kan waarborgen en de informatie 

bruikbaar genoeg is voor de politie om ermee aan de slag te 

gaan, geeft M. de informatie aan de wijkagenten door. Wij ver-

gelijken de informatie met informatie in de politiesystemen. 

Misschien is er al eerder een inval gedaan, heeft de dader al eens 

vastgezeten, enzovoorts. Wij beslissen dan of we actie onderne-

men. 

 

Kun je ook online melden bij M.? 

Dat kan. Melden hoeft niet per telefoon, maar kan ook via de 

website www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin zit een 

grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als je daarop klikt, kun je 

lezen hoe online melden werkt, of je kunt direct doorklikken 

naar het online formulier. 
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