Anoniem in
gesprek met de
politie
Team
Criminele
Inlichtingen

Informatie is ‘het’ kapitaal van de politie. Daarom wil de
politie graag met u in gesprek, zeker als het zware
criminaliteit betreft. Dit gesprek is vanaf het eerste
moment anoniem en strikt vertrouwelijk.
Draagt u kennis van een
ernstig misdrijf (zware
criminaliteit) of heeft u
hiervan vermoedens? Dan
kunt u terecht bij Team
Criminele Inlichtingen (TCI).
We gaan graag met u in
gesprek. Of het nu gaat om
zaken die zich afspelen in de
onderwereld, of zich
voltrekken in de
bovenwereld. Uw veiligheid
en afscherming staat
voorop!

Zware (ondermijnende)
criminaliteit is een breed
begrip. Moord, overvallen,
drugshandel, kinderporno,
brandstichting en terrorisme
zijn algemeen bekend. Maar
ook financieel economische
criminaliteit zoals fraude,
witwassen, cybercrime,
mensenhandel, milieufraude
en faillissementsfraude.
Eigenlijk te veel om op te
noemen. De politie is in de
strijd tegen de georganiseerde

criminaliteit mede afhankelijk
van goede informatie.
Informatie die u wellicht heeft!
Wat doet het TCI?
Als enige afdeling binnen de
politie mag het TCI de
identiteit van zijn bronnen
afschermen. Hierover maken
wij afspraken met u. De
doelen die het TCI hiermee
nastreeft zijn:
• het opsporen van ernstige
misdrijven
• het opsporen van de

personen (ook
rechtspersonen) die zich
aan deze misdrijven
schuldig maken
• het voorkomen van deze
misdrijven
• het inwinnen van gegevens
over de financiële situatie
van de personen die deze
misdrijven plegen

Hoe werkt het?
U belt met het
politietelefoonnummer
0900-8844. Noem niet uw
naam en laat u doorverbinden
met het TCI (Team Criminele
Inlichtingen). Een medewerker
zorgt dan dat u met TCI in
gesprek komt. Vanaf het
eerste moment is dit contact
strikt vertrouwelijk.

Om uw anonimiteit te
garanderen is van het belang
dat u met niemand over dit
contact spreekt. Alleen dan
werkt geheimhouding en kan
TCI ervoor zorgen dat u
anoniem blijft.

Informatie maakt het
verschil!
Bel 0900-8844 (noem
niet uw naam en vraag
naar TCI)
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