
Herken de
aanwezigheid
van een drugslab

HOU EEN
OOGJE
IN HET 
ZEIL!



In kelders, in schuren, in bedrijfspanden of in boerderijen:
drugslabs kunnen overal voorkomen. In Twente is er een toename 
van drugslabs die geruimd worden te zien. Dit betekent dat er
ook een drugslab in de buurt van jou kan zitten.

Wat zijn synthetische drugs?
Synthetische drugs zijn in het laboratorium 
gemaakte moleculaire verbindingen die 
niet voorkomen in de natuur. Voorbeelden 
hiervan zijn efedrine, amfetamine (speed), 
MDMA (XTC) en 2C-B.

Erg gevaarlijk
Het klinkt misschien als een ver-van-
je-bed-show, maar schijn bedriegt. 
Drugslabs worden op een doordachte 
wijze ingericht op plekken die niet snel 
op zullen vallen voor de buitenwereld. Je 
lijkt er geen last van te hebben, maar ze 
brengen enorm grote gevaren voor mens 
en milieu met zich mee. 

Drugslabs zijn kleine chemische 
fabrieken waar gevaarlijke 
stoffen worden gemengd om tot 
synthetische drugs zoals XTC te 
komen. Ondeskundige gebruik van 
deze chemische stoffen levert dit 
levensgevaarlijke situaties op en hierdoor 
kan er brand en een grote ontploffing 
ontstaan. De gevolgen daarvan zijn niet 
te overzien. Daarnaast is het drugsafval 
wat gedumpt wordt door de criminelen 
erg schadelijk voor mens, dier en natuur. 

De gebruikte zuren zijn agressief en 
kunnen zelfs brandwonden veroorzaken.

Eenmaal verhuurd…
Heb jij je schuur verhuurd aan 
drugscriminelen? Eenmaal verhuurd is er 
geen weg terug. Deze criminelen doen er 
alles aan om de plek voor het drugslab 
te behouden en bedreigen jou en jouw 
familie. Wanneer het drugslab ontdekt 
wordt of er iets mis gaat, draai jij voor de 
gevolgen op. Ook kunnen de criminelen 
verhaal bij je komen halen.

Georganiseerde misdaad
in jouw wijk 
Achter een drugslab gaat vaak 
zware, georganiseerde misdaad 
schuil. Professionele producenten 
zetten vaak extreme beveiliging in 
om concurrenten bij het lab weg te 
houden. Je begrijpt dat jouw buurt 
daarmee minder veilig wordt. 

Drugslab in jouw buurt? Dit zijn de gevaren. 



 

Zie jij iets verdachts?
Meld het! 
Heb je het vermoeden dat in 
jouw buurt een drugslab zou 
kunnen zitten?
 
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. Het 
meldpunt is onafhankelijk. Weet dat 
jouw anonimiteit bij dit meldpunt op de 
eerste plaats staat. 

Wil je hier meer over lezen, kijk dan op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Beeld: Politie Oost-Nederland

Een drugslab is vaak goed verstopt. Doordat er veel activiteiten plaatsvinden en veel 
mensen korte bezoekjes komen brengen worden drugslabs vaak in lege schuren 
gemaakt of in bedrijfspanden waar al veel bedrijvigheid is. Je kunt op de volgende 
signalen letten:

-  Veel (dure) auto’s die vaak 
langskomen

-  Personen die opeens veel geld 
uitgeven aan dure vakanties, luxe 
auto’s of dure spullen

- Meerdere telefoons
- Een anijs of amandel geur

-  Veel activiteit overdag 
of/en in de nacht

-  Grote hoeveelheden chemicaliën 
die worden geleverd

- Veel contant geld
-  Bestelbus die afval dumpt 

in de natuur
- IBC-Containers
-  Veel beveiliging zoals camera’s 

of waakhonden
- Geblindeerde ramen

Hoe herken je de aanwezigheid
van een drugslab?



Wat zet je op het spel?
Overweeg je om een drugs te produceren of te verkopen? 
Of verhuur jij je pand aan drugscriminelen om een 
drugslab te maken? 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 drugslabs 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 
al je gemaakte winst.

Geen woning meer 
Huur je een woning? Als je een drugslab 
hebt en deze wordt ontdekt, dan gaat de 
woningcorporatie zo snel mogelijk de 
huurovereenkomst met jou ontbinden. 
Dat betekent dat je geen woning 
meer hebt. En je krijgt een negatieve 
verhuurdersverklaring. Als er schade is in 
de woning, moet jij dat betalen.

Naheffing en boete 
De Belastingdienst controleert of 
de inkomsten van het drugslab 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.

Sluiting van het pand 
Als er in jouw woning of pand een 
drugslab of een handelshoeveelheid 
(synthetische)drugs wordt aangetroffen, 
kan de gemeente besluiten de woning 
of het pand voor een (on)bepaalde tijd 
te sluiten.

Beeld: Politie Oost-Nederland


