
Lorry drivers in and around the Port of 
Rotterdam are frequently approached with 
the offer to earn some extra money through 
criminal activities. They may be asked to 
smuggle goods, drugs or people.

Don’t be tempted!

Once you’re involved in criminal circles, it can be 
difficult to escape. 

Do you know anything about illegal deals? Have 
you seen a suspicious situation?
If you feel that something isn’t quite right, often 
this is the case.

Report it anonymously to Meld Misdaad
Anoniem by telephone or online. 

www.meldmisdaadanoniem.nl/haven
or call 0800-7000

Kierowcy ciężarówek w okolicach portu w Rot-
terdamie często otrzymują propozycję zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy przez działalność 
przestępczą. Mogą oni zostać poproszeni o 
przemyt towarów, narkotyków lub ludzi.

Nie daj się skusić!

Kiedy stajesz się częścią kręgów przestępczych, 
może być trudno się wydostać.

Czy wiesz coś o nielegalnych interesach?
 Widziałeś podejrzaną sytuację?
Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, często tak wła-
śnie jest.

Zgłoś to anonimowo do Meld Misdaad Anoniem 
przez Internet.

www.meldmisdaadanoniem.nl/haven

Attention all lorry drivers!

Asked to earn some extra 
money in the port illegally? 
Don’t be tempted!
 
Report it anonymously to 
Meld Misdaad Anoniem!

Uwaga wszyscy kierowcy 
ciężarówek!

Dostałeś ofertę nielegalnego 
zarobienia w porcie 
dodatkowych pieniędzy? 
Nie daj się skusić!

Zgłoś to anonimowo do 
Meld Misdaad Anoniem!



Kiedy należy być czujnym?
• ��Jeśli�ktoś�zaproponował�ci�zarobienie�“łatwych�

pieniędzy”.
• ��Jeśli�zostaniesz�poproszony,�aby�przemycić�

kogoś�lub�coś�(paczkę)�w�swojej�ciężarówce�w�
niezauważalny�sposób.

•   Jeśli�zostaniesz�poproszony�o�dowiezienie�kontenera�
w�inne�miejsce.

•   Jeśli�nieznajomy�prosi�o�szczegółowe�informacje�
dotyczące�lokalizacji�lub�rozładunku�twojego�towaru.

•   Jeśli�widzisz�jakieś�podejrzane�samochody,�które�nie�
powinny�znajdować�się�na�terenie�portu�(są�to�często�
zwiadowcy�terenu).

•� ��Jeśli�widzisz,�że�załadunek�lub�rozładunek�
przeprowadzany�jest�w�nietypowym�czasie.

•   Jeśli�widzisz�samochody�lub�samochody�dostawcze�
zaparkowane�w�pobliżu�ciężarówek�(kradzież�
ładunku�lub�paliwa).

• ��Jeśli�jesteś�świadkiem�załadunku�lub�rozładunku�
rzeczy�lub�osób�na�parkingach�wzdłuż�drogi.

What should you report?
• �vehicle�registration�number
• time
• location
• �description/details�of�persons�involved
• logos�and�company�names
• driving�direction
• container�number�

What should you be on the alert for?
•  If�you�are�approached�with�the�offer�to�earn�some�

‘easy�money’.
•  If�you�are�asked�to�smuggle�someone�or�something�

(a�package)�in�your�lorry�into�the�port�unseen.
•  If�you�are�asked�to�drop�off�a�container�at�a�different�

location.
•  If�a�stranger�asks�you�for�details�about�the�location�

or�the�unloading�of�your�load/cargo.
•  If�you�see�any�suspicious�cars�that�do�not�belong�on�

the�port�premises�(these�are�often�scouting�the�area).
•  If�you�see�loading�or�unloading�being�carried�out�at�

an�unusual�time.
•  If�you�see�cars�or�vans�parked�close�to�lorries�(theft�

of�load�or�fuel).
•  If�you�witness�people�or�things�being�loaded�or�

unloaded�at�parking�areas�along�the�way.
•  If�you�hear�anything�suspicious�(sounds,�voices)�in�or�

near�lorries.
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•  If�you�see�groups�of�people�near�lorries�who�have�a�
noticeable�mark,�like�a�specific�colour�of�nail�polish�
on�their�little�finger.

•  If�you�see�any�other�suspicious�or�unfamiliar�
situations�(gut�feeling)�on�the�port�premises.

• �Jeśli�usłyszysz�coś�podejrzanego�(dźwięki,�głosy)�w�
ciężarówkach�lub�w�ich�pobliżu.

• �Jeśli�widzisz�grupy�ludzi/nielegalnych�imigrantów�
w�pobliżu�samochodów�ciężarowych,�którzy�mają�
określony�kolor�lakieru�na�paznokciu�małego�palca�
lub�inny�zauważalny�znak.

• �Jeśli�zauważysz�jakiekolwiek�inne�podejrzane�lub�
nietypowe�sytuacje�(przeczucie)�na�terenie�portu.

Co należy zgłosić?
•� �Numer�rejestracyjny�pojazdu
•� Czas
•� Lokalizację
•  Opis/dane�osób�zaangażowanych
•� Kierunek�jazdy
•� Numer�kontenera 


