
 
 
 
Persinformatie Platform Energiediefstal (mei 2015)  
Deze informatie bevat de antwoorden op de meest gestelde vragen media over energiediefstal. Voor 
meer informatie over energiediefstal kunnen media contact opnemen met de heer M. Boelhouwer, 
Netbeheer Nederland, telefoon 06 – 307 36 528, e-mail mboelhouwer@netbeheernederland.nl.  
 
Hoeveel energiediefstalgevallen komen er jaarlijks aan het licht?  
Jaarlijks komen meer dan 5.000 energiediefstallen aan het licht. Het overgrote deel daarvan betreft 
hennepkwekerijen. Enkele tientallen gevallen komen jaarlijks aan het licht omdat er brand is ontstaan.  
 
Waarom steken energiebedrijven zoveel energie in de aanpak van energiediefstal?  
Het stopzetten en voorkomen van onveilige situaties. Zowel voor de omgeving als voor de 
medewerkers die ter plekke hun werk moeten doen bij bijvoorbeeld het ruimen van een 
hennepkwekerij. Geknoei met elektriciteit is ronduit gevaarlijk. Het maken van een illegale aftap 
gebeurt vaak met zeer ondeugdelijke verbindingen, hetgeen regelmatig leidt tot brand en dus een 
potentieel gevaar oplevert voor de omgeving.  
Daarnaast kan energiediefstal de continuïteit van het transport van energie in gevaar brengen. Kan 
men in de omgeving last krijgen van spanningsdips en/of storingen. Steeds vaker moeten kabels (en 
dus klanten) spanningsloos gemaakt worden om de illegale aftakking te verwijderen. 
En uiteindelijk wordt de door diefstal geleden schade verrekend in de tarieven en moeten dan ook 
worden opgebracht door alle aangesloten klanten. Mede omdat de netbeheerders de tarieven zo laag 
mogelijk willen houden, zetten zij in op het terugdringen van energiediefstal.  
 
Welke gevaarlijke situaties treffen energiebedrijven in de praktijk aan bij illegale 
hennepkwekerijen?  
Gevaarlijke situaties die energiebedrijven regelmatig aantreffen in de praktijk:  
Elektrocutiegevaar door ondeskundige montage, zowel aan de huisinstallatie als illegale aftakkingen 
op het net (blootliggende delen).  
Acuut brandgevaar en gevaar voor kortsluiting door temperatuurverhoging als gevolg van bundeling 
van snoeren.  
Brandgevaar door montage van voorschakelapparatuur en lampen op houten platen of balken.  
Brandgevaar en gevaar voor kortsluiting door overbelasting van de huisaansluitkabel.  
Koolmonoxide(CO)-vergiftiging als bijproduct van slecht afgestelde gastoestellen die gebruikt worden 
voor de verwarming van de kwekerij.  
Kooldioxide(CO2)-verstikking door het toepassen van CO2 bemesting. Het zuurstofgehalte in de lucht 
kan door verdringing van de zuurstof door CO2 dalen onder 19%. Bij langere blootstelling veroorzaakt 
dit onder meer sufheid, een toename van de bloeddruk en duizeligheid. Na 5 tot 10 minuten raakt men 
bewusteloos, gevolgd door ademstilstand na 30 minuten tot een uur.  
Boobytraps (onder spanning staande delen en andere "vallen") om de hennepkwekerij te ‘beveiligen’.  
 
Hoeveel geld is gemoeid met energiediefstal in Nederland?  
Naar schatting wordt jaarlijks 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit gestolen. Als deze elektriciteit 
normaal zou zijn verkocht, vertegenwoordigt deze een waarde van bijna 200 miljoen euro. 
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Onderbouwing geschat bedrag  
Het Platform Energiediefstal gaat er op basis van verschillende door externe partijen uitgevoerde 
onderzoeken vanuit dat er ca. 30 duizend kwekerijen zijn met een gemiddeld jaarverbruik van 35.000 
kWh, dit is 1 miljard kilowattuur. Zouden deze klanten normaal betalen, dan zou de stroomrekening ca. 
6.000 euro bedragen. Dit bedrag bestaat uit 20% transportkosten, 45% leveringskosten en 35% 
belasting (REB+BTW). Overige gevallen van stroomdiefstal (niet-hennep-gerelateerd) zijn buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Hoeveel kost de energiediefstal jaarlijks een huishouden?  
De gestolen stroom moeten de regionale netbeheerders zelf inkopen op de groothandelsmarkt. De 
kosten hiervan bedragen op jaarbasis 70 miljoen euro (afhankelijk van de groothandelsprijzen). Deze 
kosten komen voor één derde terecht in de transporttarieven voor consumenten, de overige 
tweederde wordt in rekening gebracht bij zakelijke klanten. Een huishouden betaalt hierdoor op 
jaarbasis ruim 2 euro extra.  
 
Wat doen energiebedrijven aan het opsporen van hennepkwekerijen?  
De energienetbeheerders werken op lokaal niveau nauw samen met de gemeenten en politie 
eenheden. Op landelijk niveau worden de mogelijkheden tot samenwerking met de door de minister 
van Justitie ingestelde Taskforce georganiseerde hennepteelt, nader uitgewerkt.  
De politie is opsporingsbevoegd en rolt de hennepkwekerij op, de netbeheerders stellen de locatie 
veilig en kijken of er energie is gestolen. Het initiatief voor een inval kan zowel door politie als door 
energiebedrijf worden genomen. De politie besluit uiteindelijk daarover.  
De energienetbeheerders overleggen samen over de aanpak van energiediefstal in het Platform 
Energiediefstal van Netbeheer Nederland, vereniging van Energienetbeheerders in Nederland. Het 
platform probeert tevens de aanpak van energiediefstal hoger op de prioriteitenlijst van politie en 
justitie te krijgen. Het gaat energiebedrijven overigens niet om louter de aanpak van 
hennepkwekerijen, maar om alle situaties waarin sprake is van diefstal van energie.  
Ook zorgt het energiebedrijf ervoor dat bij het oprollen van een kwekerij diegenen die de 
hennepkwekerijen betreden, veilig hun werk kunnen doen. Soms zijn kwekerijen bijvoorbeeld 
‘beveiligd’ door metalen delen van de installatie bewust onder spanning te zetten.  
 
Hoeveel gestolen elektriciteit vorderen de energiebedrijven jaarlijks terug?  
Jaarlijks wordt circa 150 miljoen kilowattuur aan gestolen elektriciteit teruggevorderd, dat is 15% van 
de geschatte jaarlijkse hoeveelheid gestolen stroom.  
 
Spelen energiebedrijven op eigen initiatief gegevens van klanten met hoge verbruiken door aan 
politie en justitie?  
Nee. Energiebedrijven stellen alleen verbruiksgegevens ter beschikking op verzoek van politie/justitie.  
 
Hoeveel medewerkers zijn hier bij de energiebedrijven mee bezig?  
Ongeveer 100 medewerkers zijn hier in Nederland fulltime mee bezig.   



 
 
 
 
 
 
Neemt het aantal hennepkwekerijen dat wordt opgerold ook volgens de energiebedrijven toe?  
Het aantal hennepkwekerijen dat wordt opgerold vertoont een licht stijgende lijn. Steeds vaker zijn in 
gemeenten convenanten afgesloten met alle betrokken partijen. Deze samenwerking werpt duidelijk 
zijn vruchten af. De netbeheerders constateren echter tegelijkertijd dat de hoeveelheid gestolen 
energie niet afneemt. Dit komt volgens de netbeheerders omdat er in de illegale hennepteelt – 
afhankelijk van de focus in de aanpak van hennepkwekerijen – verschuivingen plaatsvinden. 
Momenteel van 1 grote kwekerij naar meerdere kleinere kwekerijen. Hennepkwekers doen op deze 
manier aan risicospreiding. De netbeheerders hopen dat met de instelling van de Taskforce 
georganiseerde hennepteelt verbetering optreedt.  
 
Wat doet het Platform Energiediefstal?  
De doelstelling van het platform is tweeledig:  
- op landelijk niveau meer ondersteuning krijgen voor het terugdringen van energiediefstal, in alle 
mogelijke vormen;  
- kennisuitwisseling tussen de bedrijven over de aanpak van energiediefstal.  
 
Wat heeft het Platform Energiediefstal inmiddels bereikt?  
Het Platform heeft in overleg met het OM een uniforme procedure ontwikkeld voor het doen van 
aangifte van energiediefstal.  
Daarnaast is het Platform in overleg met diverse betrokken partijen zoals de Taskforce 
georganiseerde hennepteelt, justitiële organisaties en de verzekeringsbranche, om te komen tot een 
integrale aanpak.  
Verder organiseert het Platform diverse presentaties en workshops voor zowel medewerkers van de 
netbeheerders onderling als voor externe partijen. De bedoeling hiervan is om nut en noodzaak van 
een integrale aanpak onder de aandacht te brengen en verdere stappen te zetten in de realisatie 
daarvan.  
Tenslotte nemen steeds meer gemeenten deel aan convenanten met de netbeheerders om op lokaal 
en regionaal niveau te komen tot een integrale aanpak van illegale hennepteelt.  
 
Wat zijn de belangrijkste knelpunten die de aanpak van energiediefstal nu belemmeren?  
De aanpak van energiediefstal is nu sterk regioafhankelijk. Politie eenheden bepalen zelf prioriteiten 
en de samenwerking is bij het ene korps beter dan bij een ander korps. Landelijk beleid kan hierin 
verbetering brengen. De Taskforce georganiseerde hennepteelt is een stap in de goede richting  
Daarnaast achten de netbeheerders het voor een integrale aanpak noodzakelijk dat het mogelijk is om 
zowel onderling als met externe partijen informatie uit te wisselen. Drempels in bestaande wet- en 
regelgeving zullen daartoe moeten worden weggenomen. 


