Wat zet je op het spel?
Overweeg je zelf om hennep te telen? Of laat je een kweker in jouw pand
zijn gang gaan? Beoordeel zelf of het ‘geen kwaad kan’, want dit zet je op
het spel. Voor jou, je gezin, je buurt of bedrijf.
Een gevangenisstraf
De politie en openbaar ministerie
rollen verboden kwekerijen op en
vervolgen de verdachten. Als je wordt
veroordeeld, moet je je straf uitzitten
en heb je daarna een strafblad.
Winst inleveren
Politie en openbaar ministerie vorderen
je gemaakte winst, ook van eerdere
oogsten.
Geen woning meer
Huur je een woning? Als je een
kwekerij hebt en deze wordt ontdekt,
dan eist de woningcorporatie dat je
huurovereenkomst opzegt -of laat dat
via de rechter regelen. Als er schade
is, moet jij dat betalen. Hierna zoekt
geen enkele woningcorporatie nog een
woning voor jou.
Geen elektriciteit
De beheerder van het elektriciteitsnet
sluit de stroom voor jouw woning af.
Dat betekent dat je er niet meer kunt

werken of wonen. De hennepkweker
moet eerst betalen, voor de stroom
weer wordt aangesloten.
Naheffing en boete
De Belastingdienst controleert of
de inkomsten uit de kwekerij zijn
opgegeven aan de Belastingdienst.
Heb je dat niet gedaan, dan moet
je alsnog belasting en een boete
betalen. De Belastingdienst kan je ook
vervolgen voor belastingfraude.
Geen uitkering meer
Heb je een uitkering? Die wordt
stopgezet. De uitkering die je eerder
-ten onrechte- hebt ontvangen, moet je
terugbetalen.

RUIK JE
ONRAAD?

Sluiting van het pand
Als de gemeente een hennepkwekerij
of drugshandel vaststelt, mag de
gemeente het pand sluiten. Dat is in
principe voor 3 maanden, maar kan
langer.

Help hennepteelt
de wijk uit

Hoe herken je een hennepkwekerij?

Op zolders, in kelders, in schuren of
tuinhuisjes, in bedrijfspanden of op

Hennepkweek geeft een sterke geur, dus soms kun je ruiken dat er een kwekerij
in jouw buurt is. Je kunt ook op andere signalen letten:

boerderijen: hennepteelt komt overal voor.
In Twente ontdekt de politie elk jaar ruim

• gordijnen die altijd dicht zijn,
• buren die opeens veel geld uitgeven
aan dure vakanties, luxe auto’s
of dure spullen,
• vocht op de ramen,
• muren of vloeren die warmte
afgeven,

tweehonderd hennepkwekerijen. En dus kan
er zo maar een kwekerij in jouw buurt zijn.

‘Kan geen kwaad, toch?’

Ruik je onraad? Meld het!

Thuis hennep kweken lijkt misschien
onschuldig. Een snelle manier om geld
te verdienen. Maar schijn bedriegt. In
de praktijk komen veel mensen door
hennepteelt juist verder in de financiële
problemen. Bovendien is hennep telen
strafbaar.

Dus heb je het vermoeden dat in jouw
buurt hennep wordt gekweekt?
Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem
via telefoonnummer 0800 - 7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Dit kan spannend zijn, omdat de dader
en jij elkaar misschien kennen.
Weet dat jouw anonimiteit bij dit
meldpunt op de eerste plaats staat.
Wil je hier meer over lezen, kijk dan op
www.meldmisdaadanoniem.nl.

En belangrijk om te weten als
buurtgenoot: een hennepkwekerij
in een woonwijk is levensgevaarlijk.
De kans op brand, wateroverlast en
ontploffing is groot. Je buurt wordt
ook onveiliger, omdat hennepkwekers
bijna altijd samenwerken met andere
criminelen.

•
•
•
•
•

stroomuitval,
een onbesneeuwd dak bij sneeuw,
lampen die altijd aan zijn,
zoemende installaties,
drukte rond het huis op vreemde
tijdstippen,
• installatie van camera’s of
beveiliging.

Hennepteelt in jouw buurt? Dit zijn de gevaren.

Beeld LR

Brand en ontploffing
Voor hennepkweek is veel licht nodig.
Om energiekosten te besparen, stelen
kwekers stroom. Door ondeskundige
aanleg levert dit levensgevaarlijke
situaties op en kan er brand ontstaan.
Jaarlijks breekt in Nederland in 700
woningen brand uit door hennepteelt.

Schade aan luchtwegen en
ademhalingsproblemen
Hennepkweker gebruiken veel giftige
groei- en bestrijdingsmiddelen, zoals
pesticiden en zoutzuur. Deze middelen
kunnen bij hennepteler én buren zorgen
voor schade aan de luchtwegen en
ademhalingsproblemen.

Wateroverlast en lekkages
Naast veel licht hebben hennepplanten
ook veel water nodig. In de praktijk
leidt dit regelmatig tot lekkages en
wateroverlast bij de woningen onder of
naast de kwekerij.

Georganiseerde misdaad in uw straat
Achter de hennepteelt gaat vaak
zware, georganiseerde misdaad
schuil. Professionele kwekers zetten
vaak extreme beveiliging in om
concurrenten bij de oogst weg te
houden. Je begrijpt dat jouw buurt
daarmee minder veilig wordt.

