Zo voorkomt u illegale activiteiten
van huurders
Bedrijfspanden staan steeds vaker leeg in Nederland. Volgens het CBS had in 2017 maar liefst 27% van
alle bedrijfspanden geen gebruiker. En stond 19% van de totale kantooroppervlakte in Nederland leeg.

Steeds meer ondernemers besluiten om hun leeg
staande loods, schuur of bedrijfspand tijdelijk te
verhuren. Want een leegstaand pand levert geen
inkomsten op. En loopt bovendien een groter risico
op vernieling, inbraak of brandstichting. Maar
ondernemers weten vaak niet dat tijdelijke verhuur
ook andere risico’s met zich meebrengt. Zoals het
risico op illegale activiteiten door de huurders.
Criminelen zoeken namelijk steeds nieuwe plekken
om drugslaboratoria of hennepkwekerijen te
starten. Favoriet zijn afgelegen panden waarop
weinig tot geen toezicht is. Zodat ze ongestoord
hun gang kunnen gaan.
In dit whitepaper leest u wat de gevolgen zijn voor
u als er illegale activiteiten plaatsvinden in uw pand.
We leggen uit wanneer bij u de alarmbellen horen te
gaan rinkelen. En wat u als verhuurder kunt doen om
illegale activiteiten van huurders te voorkomen.

Vermoedt u dat uw huurder een
hennepkwekerij of drugslaboratorium
houdt in uw pand? Schakel dan direct
de politie in, ga niet zelf de confron
tatie aan met uw huurder.
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Wat zijn illegale activiteiten?
Met illegale activiteiten bedoelen we:
•

•
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drugs kweken, produceren of verhandelen;
Denk aan hennep, synthetische drugs zoals
xtc of amfetamine, heroïne en cocaïne.
alle andere activiteiten die verboden zijn vol
gens de Opiumwet;

illegale opslag van vuurwerk;
gestolen zaken opslaan, verhandelen of
bewerken. Zoals auto’s ‘omkatten’.

In dit whitepaper beperken we ons tot drugs
gerelateerde activiteiten.

Welke panden zijn aantrekkelijk voor
criminelen?
Criminelen zijn vooral op zoek naar leegstaande
loodsen, kantoorpanden, boerderijen, kassen of
garageboxen.
Voor hun activiteiten zoeken criminelen leeg
staande panden met de volgende eigenschap
pen:
•
•
•
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•
•

goed afsluitbaar;
onopvallend;
op een afgelegen locatie;

•
•

met stromend water en elektriciteit;
met een ingang voor grotere voertuigen
(bestelbussen) voor de aan- en afvoer van
grondstoffen, producten en afval.

Criminelen huren bovendien bij voorkeur van
ondernemers die incidenteel en tijdelijk verhuren.
Onervaren verhuurders zijn gemakkelijker om de
tuin te leiden dan door de wol geverfde
vastgoedexploitanten.

Welke risico’s loop ik als verhuurder?
Als eigenaar bent u eindverantwoordelijk voor
wat er zich afspeelt in uw pand. Vinden er illegale
activiteiten plaats in uw bedrijfspand, dan loopt u
meerdere risico’s. Wij zetten ze voor u op een rij.
U draait vaak zelf op voor de schade
Verzekeraars vergoeden geen schade die door
illegale activiteiten ontstaat bij u of bij anderen.
Ook niet als u van niets wist.
Natuurlijk kunt u proberen om de schade te ver
halen op uw huurder. Maar vaak is de huurder al
verdwenen. En blijkt traceren onmogelijk, omdat
de huurder valse persoonsgegevens opgaf. Of

omdat de huurder (een deel van) het pand heeft
onderverhuurd. Maar geen gegevens heeft van
de onderhuurder.
Brand- en ontploffingsgevaar
In illegale productieplaatsen ontstaat vaak brand
door oververhitting of kortsluiting.
In synthetische drugslabs kunnen zelfs ont
ploffingen ontstaan door verkeerd gebruik of
onjuiste opslag van chemicaliën.
In een hennepkwekerij wordt de stroom vaak
illegaal afgetapt via zelfgemaakte elektriciteits
verbindingen. Met een wirwar aan kabels en

transformatoren, die vaak open en bloot in de
vochtige ruimte liggen. Door al het geknutsel
slaan bij kortsluiting de stoppen meestal niet
meer door. Zo ontstaat brand.
De criminelen doen alles om ontdekking te
voorkomen, op de brandveiligheid letten ze niet.
In het productieproces is veel licht nodig. Dag en
nacht branden lampen met een hoog wattage,
vaak wekenlang.
Een torenhoge energierekening kan de aandacht
trekken. Daarom gaan ze zelf aan de slag met de
elektriciteit, met alle risico’s van dien.
Schade aan uw pand
Huurders die illegale activiteiten ontplooien, gaan
meestal niet zachtzinnig met uw pand om. Ze
hakken muurtjes om, boren gaten in muren en
vloeren, verleggen leidingen.
En leggen verborgen ruimtes aan voor de aanleg
van hun plantage of laboratorium.
Of creëren boobytraps om dieven of de concur
rent buiten te houden. Als ze vertrokken zijn, kent
u uw eigen pand waarschijnlijk niet meer terug.
Het productieproces zelf leidt ook vaak tot
schade aan het pand. Zoals schimmel- vorming
door de hoge luchtvochtigheid en warmte in een
hennepkwekerij.
Ook de kosten van illegaal afgetapte
elektriciteit zijn voor uw rekening
Netbeheerders schatten in dat jaarlijks zo’n
1 miljard kilowattuur aan elektriciteit wordt gesto
len. Vooral voor illegale activiteiten. De hoeveel

heid is te vergelijken met het jaarlijks verbruik van
alle huishoudens in Utrecht! En heeft een waarde
van zo’n € 200 miljoen.
Energieleveranciers willen deze kosten uiteraard
niet voor eigen rekening nemen. Daarom con
troleren zij na de ontmanteling van een illegale
productieplaats of de elektriciteitsmeter is ge
manipuleerd. In dat geval krijgt de eigenaar van
het pand een boete. Plus een naheffing voor de
achterstallige elektriciteitskosten.
U wordt onderdeel van het criminele circuit
Voor u het weet, wordt u ongewild meegezogen
in het criminele circuit. Een keer een oogje dicht
knijpen, zorgt er al voordat u gechanteerd kunt
worden. De teelt, productie en verkoop van drugs
zijn steeds vaker in handen van zware criminelen.
En die deinzen niet terug voor afpersing, bedrei
ging of zwaar geweld om hun handel te bescher
men.
Rechtsvervolging
Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor wat
er zich in uw pand afspeelt. Het is strafbaar om
een pand te verhuren voor de teelt van hennep
of de productie van synthetische drugs. Daarom
moet u laten zien dat u er redelijkerwijs alles aan
hebt gedaan om deze activiteiten in uw pand te
voorkomen.
Lukt dat niet, dan loopt u het risico dat u aan
sprakelijk wordt gesteld. En dat de strafrechte
lijke gevolgen voor uw rekening komen. Denk
aan een strafblad, boete, taakstraf of zelfs
gevangenisstraf.
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Preventieadviezen
Interpolis helpt u om te focussen op wat u écht
belangrijk vindt. En dat is ondernemen. En alles
uit uw onderneming halen wat erin zit. Daarom
delen we onze preventietips met u en ontwikke
len we slimme oplossingen en diensten. Om
samen met u risico’s te voorkomen of te beper
ken.Goede voorbereidingen en alertheid tijdens
de verhuurperiode helpen om illegale activiteiten
te voorkomen.
Gebruik uw gezond verstand
• Spreek een marktconforme huur af. Biedt
iemand een absurd hoge huurprijs die hij
maandelijks contant wil betalen?
• Dan horen de alarmbellen bij u te gaan rinke
len.
• Accepteer geen contante betalingen,
betalingen via derden of stortingen van
een niet-traceerbare rekening (zoals bij
een grenswisselkantoor).
Zorg dat u weet met wie u zakendoet
• Schakel altijd een erkend makelaar in. En
vraag hem om een antecedentenonderzoek
naar potentiële huurders uit te voeren.
• Regel de verhuur met de huurder zelf, niet via
tussenpersonen.
• Accepteer geen kopie van een legitimatie
bewijs van de huurder. Maak zelf een kopie
van het origineel. Dat geldt ook voor het
uittreksel van de Kamer van Koophandel.
• Vraag de huurder om een bewijs van goed
gedrag.

Maak goede afspraken en leg deze vast in
de huurovereenkomst
• Laat de huurovereenkomst tekenen voordat
de huurder het pand betrekt.
• Maak schriftelijk afspraken over het gebruik
van het pand:
-- Onderverhuur is niet toegestaan.
-- De huurder moet zich gedragen als een
goed huurder. Dus hij moet respectvol

--

---

---

--

omgaan met het huurpand en zijn
omgeving.
U hebt als verhuurder het recht om
met regelmaat het hele bedrijfspand te
inspecteren.
Hennepkwekerijen en andere illegale
activiteiten zijn niet toegestaan.
Als u illegale activiteiten constateert,
ontbindt u direct de huurovereenkomst.
En laat u het pand ontruimen.
Schade aan het verhuurde pand of aan
derden is voor rekening van de huurder.
Wijzigingen aan het gebouw en in de
elektrische installatie zijn niet toege
staan.
De huurder sluit zelf een contract af met
het energiebedrijf.

Regelmatig toezicht is belangrijk
Spreek af dat u bijvoorbeeld 1 keer per 2 maan
den het hele pand inspecteert. 1 keer per jaar is
zeker niet genoeg, hennepteelt heeft een cyclus
van 8 tot 10 weken. Spreekt u niets af, dan mag
uw huurder u weigeren.
Als verhuurder kunt u in het voorjaar langskomen
om het dak bladvrij te maken. Om lekkages te
voorkomen. U kunt langskomen om de elektri
sche installatie te laten keuren. En om de cvketel of het alarmsysteem te laten onderhouden.
Houd tijdens die bezoekjes uw ogen en oren
goed open.
Weigert uw huurder om u binnen te laten? Dring
dan zeker niet aan. Neem bij twijfel direct contact
op met de politie. Ga nooit zelf de confrontatie
aan.
Let goed op verdachte zaken als u in uw pand
bent
Maak een rondje door uw hele pand en bekijk
alle ruimtes. Een kleine kamer kan al een winst
gevende plantage bevatten.

Let vooral op:
• wijzigingen in of aan het pand:
-- nieuwe of extra sloten op de deur
-- roosters op opmerkelijke plekken aan de
gevel
-- extra ontluchtingspijpen in het dak
-- extra bewakingscamera’s
-- aanpassingen of verbroken zegels in de
meterkast
-- verborgen ruimtes (bijvoorbeeld achter
-- een extra wandje)
-- vochtproblemen in uw pand

Maak afspraken over toezicht met
medeondernemers op uw bedrijventerrein
• Vraag of andere ondernemers een oogje in
het zeil houden.
Vraag of zij verdachte zaken aan u willen
melden. Zoals afgeplakte ramen en deuren,
een verlaten indruk of geur- en stankoverlast.
• Doe mee aan de collectieve beveiliging op
uw bedrijventerrein.
Goede collectieve beveiliging werkt preven
tief. Men zoekt dan liever een andere locatie
voor de illegale praktijken.

•

Bel direct de politie als u illegale activiteiten
vermoedt
Vermoedt of constateert u dat uw huurders zich
met illegale activiteiten bezighouden? Ga nooit
zelf de confrontatie aan, denk aan uw eigen vei
ligheid. U hebt te maken met zware criminelen.
Die deinzen niet terug voor bedreiging, afpersing
of geweld.

zaken die afwijken:
-- weinig tot geen sporen van bedrijvigheid
in het pand
-- afgeplakte ramen en deuren, gordijnen
die continu dicht zijn
-- zoemend geluid van afzuiginstallaties of
generatoren
-- felle gloed van kunstlicht en knipperende
lampen
-- bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde
tijdstippen door ongure types
-- de geur van hennep of de anijsgeur van
xtc-productie
-- vaten met chemisch afval op uw terrein
het ontbreken van sneeuw op het dak
in de winter (door de warmte van de
kwekerij)

•
•
•

Schakel direct de politie in via
0900-8844.
Anoniem melden kan ook: bel Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Informeer uw verzekeraar.
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Slimme oplossingen en diensten
Interpolis ontwikkelde slimme oplossingen en
diensten. Om samen met u uw risico’s te
voorkomen of te beperken.
BedrijfInZicht: altijd zicht op je bedrijfspand
Deze oplossing van Interpolis en Signify bestaat
uit een beveiligingscamera en slimme verlichting.
En is gekoppeld aan een app. U ziet hiermee
precies wat er gebeurt rondom uw pand. Bij
verdachte activiteiten kunt u met de noodknop
een beveiligingsbedrijf inschakelen. Criminelen
die een pand zoeken voor hun illegale activiteiten
zullen uw pand overslaan.
Op dit extra toezicht zitten criminelen niet te
wachten. Zij zoeken dan liever een ander pand
voor hun illegale praktijken.
Veiliger ondernemen op bedrijventerreinen
Met de dienst Veiliger ondernemen op bedrijven
terreinen helpen wij u om op uw bedrijventerrein
een goede collectieve beveiliging te realiseren.
Sámen met de andere ondernemers. Met maatre
gelen zoals collectief cameratoezicht en slimme
verlichting vergroot u samen de veiligheid op uw
bedrijventerrein.

Interpolis gelooft in preventie. Daarom bieden
wij u als deelnemer een korting op uw
verzekeringspremie van de Interpolis
BedrijvenCompactPolis®.
Leegstandsbeheer
Wilt u uw leegstaande pand liever niet tijdelijk
verhuren? Ook daar is een oplossing voor.
Wij werken samen met een gecertificeerde leeg
standsbeheerder. Die zorgt ervoor dat uw pand
in gebruik blijft. Daarmee verkleint u het risico op
illegale huurdersactiviteiten en vandalisme. En
verkleint u andere zorgen rondom leegstand.
Verzekeren
Met een gebouwenverzekering verzekert u uw
bedrijfspand voor schade. Door bijvoorbeeld
brand, inbraak, vandalisme, water en aanrijding.
Meer over veilig ondernemen op
bedrijventerreinen
In de dossiers Brand en Inbraak en diefstal leest
u meer tips en maatregelen om veilig te onderne
men.

