
Samen pakken we  
milieucriminaliteit aan
Als bedrijven milieuregels slecht of niet naleven, kan dat 
milieucrimineel en ondermijnend voor de samenleving 
zijn. We spreken van ondermijning als de onderwereld 
(criminelen) gebruikmaakt van diensten van de 
bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij). De grenzen  
van de boven- en onderwereld vervagen dan.

Milieucriminaliteit staat niet op zichzelf. Ze is onderdeel 
van een groter geheel. Daarom is het belangrijk de 
bestrijding van crimineel gedrag breed aan te pakken.

Het rijk, provincies en gemeenten spelen hierbij een 
belangrijke rol. Maar ook als burger kunt u iets doen.  
Doe een melding als u milieucriminele activiteiten 
vermoedt. Dat kan bijvoorbeeld als u ergens 
bodemverontreiniging ziet, of stort van materialen.  
Of als u overlast heeft van de verbranding van afval.

Meld algemene milieuklachten bij de regionale omgevingsdienst. 

Benader de gemeente voor klachten binnen de bebouwde kom. 

Vermoedt u (zware) criminaliteit? 
Neem contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).  
U kunt iets ook online melden en toch anoniem blijven.

Meld acute milieuklachten bij de provincie:

Gaat uw milieuklacht over oppervlaktewater, zoals kanalen en plassen?

Gaat uw milieuklacht over groot oppervlaktewater, zoals de zee en rivieren?  
Neem contact op met Rijkswaterstaat via de Landelijke Informatielijn (0800 – 8002)  
of via social media.

Wilt u geen gebruikmaken van de loketten van de overheid? 
U kunt ook een melding doen bij Milieuklachten.nl. Dit is een non-profitinstelling.

Bij vermoedens van milieucriminaliteit kunt u ook altijd bij de politie terecht. 
Bel 0900 – 8844 of gebruik het online meldformulier.

https://melden.meldmisdaadanoniem.nl/?tags=LANG_NL,WEB_MMA#/report
https://www.milieuklachten.nl/meldingen/index.php
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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