Hennep telen,
komt je duur te staan
De politie rolt regelmatig illegale hennepkwekerijen op in deze regio. Mogelijk
teel je ook illegaal hennep. Dit onacceptabel crimineel gedrag kan overlast
veroorzaken, maar ook een gevaar voor jou en jouw omgeving betekenen. Denk
maar aan brandgevaar, lekkages, stankoverlast en schimmelvorming. Laat je
niet verleiden tot het kweken van hennepplanten. Dat komt je duur te staan én
je riskeert er een celstraf mee.
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Hennep telen, komt je duur te staan

De feiten

In een onderkelderde garage in de
tuin van een woning in Sittard heeft
de politie dit jaar een hennepplantage
met een droogruimte aangetroffen.
In beide ruimtes vonden de agenten
zo’n 114 planten. In een andere
buurt in Sittard heeft de politie na
een anonieme melding liefst 415
hennepplanten ontmanteld in een
grote ‘slaap’kamer van een woning.
In beide gevallen zijn de aanwezigen
aangehouden.

De gevolgen

De gevolgen voor het illegaal
houden van een hennepkwekerij,
stekkenkwekerij, drogerij of knipperij
kunnen groot zijn. Je huur- of
koopwoning wordt gesloten, je
komt op straat te staan en moet
hoge (energie)rekeningen en boetes
betalen. De gemeente, politie, OM,
woningcorporaties, Enexis, UWV en
Belastingdienst werken samen om
hennepteelt en drugshandel een halt
toe te roepen. Elk jaar worden er
alleen al in Sittard-Geleen ongeveer
100 hennepplantages geruimd.

Andere uitweg

Heb je schulden en daarom gekozen
om illegaal hennep te telen? Bedenk
dan dat er andere wegen zijn. Maak
je problemen niet groter, maar vraag
hulp bij het Loket Schuldhulpverlening
van je gemeente.
Meer informatie:
www.sittard-geleen.nl/veiligheid

Dit riskeert een hennepteler:

Wonen

• Woningcorporatie: ontbinding van
het huurcontract en huisuitzetting
(ook in geval van stekkenkwekerij,
drogerij of knipperij). Dit geldt ook
als de huurder iemand anders de
gelegenheid geeft om hennep te
kweken in een huurwoning. De
eerstvolgende twee jaar komt de
huurder niet meer in aanmerking
voor een andere corporatiewoning.
• Huurwoning particulier: de
gemeente informeert de eigenaar/
verhuurder in alle gevallen. De
eigenaar mag in dat geval het
huurcontract ontbinden.
• Mogelijke beslaglegging op
waardevolle spullen door de Politie
en Belastingdienst.
• Bij stroomdiefstal verwijdert Enexis
de stroommeter en sluit dus de
stroom af.

Schade en boete

• Kosten herstel van schade aan de
huurwoning.
• Terugvorderen en mogelijk stopzetting van uitkering UWV of
bijstandsuitkering.
• Ontnemingmaatregel: alle winst uit
de kwekerij wordt teruggevorderd
door het Openbaar Ministerie.
• Navordering van niet aangegeven inkomsten uit hennep door de
Belastingdienst.
• Mogelijke beslaglegging op
goederen door de politie en
Belastingdienst.
• Terugvordering kosten van gestolen
stroom door Enexis.

Gezin de dupe

Minderjarigen in huis: voor kinderen
is het wonen in een huis met een hennepkwekerij een zeer onveilige situatie
en het geeft hen een slecht voorbeeld.
De politie meldt indien nodig de gezinssituatie bij het Veiligheidshuis
en dan volgt mogelijk onderzoek door het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling of zelfs door de
Raad voor de Kinderbescherming.

Crimineel circuit

Strafvervolging

• Strafrechtelijke vervolging: er volgt
een taakstrafzitting bij het Openbaar
Ministerie of een zitting van de
Politierechter. Gevolg kan zijn:
boete, taakstraf of gevangenisstraf
en altijd een strafblad.
• Enexis doet ook aangifte. Dit wordt
meegenomen in het strafproces.

Thuiskwekers belanden vaak in
een crimineel circuit waar ze niet
gemakkelijk uit kunnen komen. Of
het nu gaat om de aanschaf van
materialen die nodig zijn voor de
kwekerij of om de verkoop van de
oogst. De leveranciers en afnemers
zijn vaak betrokken bij criminele
organisaties. Overvallen in woningen
van thuiskwekers komen steeds vaker
voor. Het hele gezin is hiervan de dupe.

