Onze haven drugsvrij
De Antwerpse haven is een belangrijke motor van onze
welvaart. Voor goederen vanuit de hele wereld is onze haven de
toegangspoort tot Vlaanderen en de rest van Europa. Maar liefst
150.000 medewerkers danken hun job aan de haven. Daar zijn
we fier op!
Jammer genoeg misbruiken ook criminele organisaties onze
haven voor hun drugstrafiek. Dat kunnen we niet toelaten!
Wíj, de medewerkers van de haven, bepalen wat er in en uit
onze haven gaat. En drugs hoort daar niet bij. Daarom zet
de hele Antwerpse havengemeenschap zich samen in om
drugscriminaliteit geen kans te geven.

Verdachte situatie
Alles wat niet normaal is, is verdacht. Niet alleen vreemde
personen op kaai of kantoor, maar ook bekenden die
zich vreemd gedragen. In deze flyer lees je enkele
voorbeeldsituaties waarop je kan letten.

Anoniem melden
Het meldpunt op www.onzehavendrugsvrij.be is volledig
anoniem. Jouw melding wordt bezorgd aan de bevoegde
politiediensten en kan hen helpen in hun onderzoek.
Het meldpunt is géén alarmcentrale. Heb je dringend politie
nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Hoe kan jíj helpen om de haven drugsvrij te houden? Door
verdachte situaties te melden! Dat kan anoniem via het meldpunt
op onzehavendrugsvrij.be. Jouw melding kan de politie helpen
in haar onderzoek, waardoor ze krachtdadiger en gerichter kan
handelen.

ONZE HAVEN:
WIJ BEPALEN WAT
ER IN- EN UITGAAT

Deze campagne is een initiatief van Cepa, Alfaport Voka en
Havenbedrijf Antwerpen.

Doe je melding
op onzehaven
drugsvrij.be

De Antwerpse havengemeenschap maakt zich samen
sterk tegen drugscriminaliteit. Want wij, de medewerkers
van de haven, bepalen wat er in- en uitgaat.
Jij kan helpen door verdachte situaties te melden op:

onzehavendrugsvrij.be

Op
kantoor

1. Als je amper of geen bedrijfsgegevens (vb.
btw-nummer) terugvindt van een nieuwe
klant.
2. Als een klant slecht bereikbaar is of
weinig professionele contactgegevens heeft
(vb. hotmail – of gmailaccount, of weinig
professioneel ogende website).

3. Als een klant amper kennis of gegevens heeft over de
producten die hij wil importeren.
4. Als een onbevoegde je vragen stelt over een bepaalde
container (los- of laadlocatie, containernummer …).
5. Als een klant plots andere verschepingen doet (type
goederen, land van herkomst …).
6. Als een collega je een vraag stelt of een gunst vraagt
die je ervaart als verdacht (abnormaal).

De Antwerpse havengemeenschap maakt
zich samen sterk tegen drugscriminaliteit.
En daar kan jij bij helpen! Hoe? Door verdachte
situaties te melden via onzehavendrugsvrij.be.
Want wij, de medewerkers van de haven,
bepalen wat er in- en uitgaat.

1. Als je een (geopende) container op een
verkeerde of vreemde plaats ziet staan.

7. Als een collega verdachte opzoekingen doet
in het systeem.

Op en
rond
de kaai

8. Als een collega plots op het werk verschijnt als die niet
aanwezig moet zijn.
9. Als een collega een onlogische planning opmaakt.
10. ...

2. Als een onbevoegde je vraagt om een
container op een andere plek te zetten.
3. Als een onbevoegde je vragen stelt over een bepaalde container
(los- of laadlocatie, containernummer …).
4. Als iemand je vraagt een container onbeheerd achter te laten.
5. Als een collega op het werk verschijnt terwijl die niet
staat ingepland.
6. Als een collega je een vraag stelt of een gunst vraagt die je
ervaart als verdacht (abnormaal).
7. Als je activiteiten en/of personen opmerkt waar die zich normaal
gezien niet voordoen.
8. ...

1. Als een onbekende je via social media
naar details over je werk vraagt.
2. Als een onbekende je vraagt of je ‘snel
geld wil verdienen’ of ‘iets wil bijverdienen’.
3. Als een collega plots zonder aanwijsbare
reden een erg hoge levensstandaard heeft.
4. ...

Buiten
het werk

